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Beskrivelse 
Dokumentet beskriver, hvordan der logges ind i NordEPJ, og hvordan der kan tilvælges favoritafsnit. Hvis der 

registreres på forkert login afsnit, vil dokumentation lægge sig på forkert afsnit. Det er derfor vigtigt at sørge for 

korrekt login, HVER gang der journalføres. 

Målgruppe 
Alle som har behov for at kunne logge ind i NordEPJ. 

Forudsætninger  
Alle der er oprettet som brugere af NordEPJ kan logge ind. Brugerrettigheder i systemet er varierende. 

Login i NordEPJ 
 

1. Fremsøg NordEPJ og klik, hvorefter Login-billedet fremkommer 

 

 

2. Indtast Brugernavn og Adgangskode. Klik herefter på Log på eller tast Enter  

3. Vælg eller fremsøg nu den ønskede login enhed blandt mulige login enheder i rullemenuen, og vælg OK 

 

Her skal du skrive det sædvanlige fire-cifrede
brugernavn og din adgangskode.
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Opsæt afsnit som favoritter 
Det er muligt at logge ind på enten en afdeling eller et afsnit, også kaldet login enheder. Afsnit kan desuden 

oprettes som favoritter, hvilket er vist nedenfor.  

1. Opsæt afsnit som favoritter ved først at fremsøge dem i rullemenu 

 

2. Klik på stjernen for at tilføje det fremsøgte afsnit som favorit 

 

Login enhederne i rullemenuen er de afdelinger og afsnit, du er tildelt adgang til. Det er muligt at have flere 

afsnit som stjernemarkerede – for eksempel hvis din ansættelse vedrører flere forskellige afsnit og matrikler. 

I alt kan der vælges 9 favoritafsnit. 

Den orange markering viser, hvilket afsnit du sidst har været logget ind på.  

Her skal det være en af følgende:Aalb Fysioterapi 80013990Aalb Ergoterapi 80013970Hob Fysioterapi 800139L0Hob Ergoterapi 800139M0Far Fysioterapi 800139P0Far Ergoterapi 800139N0Thy Fysioterapi Afsnit 76030310Thy Ergoterapiafdeling 76031210
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3. Vælg OK eller tast Enter, og du er logget ind på det afsnit, som var markeret med orange i oversigten. 

 

4. Når du er logget ind, kan du hurtigt skifte login enhed ved at taste F11, og vælge nyt relevant afsnit. 

 

Vælger du at gøre det på denne måde, har du stadig kun én session af NordEPJ åben. 

 

Hvordan åbnes flere afsnit ad gangen? 
Det er muligt at åbne flere sessioner af NordEPJ ad gangen. Dette er f.eks. relevant for nogle sekretærer. 

1. For hver session af NordEPJ, der skal åbnes, skal du starte med samme fremgangsmåde som beskrevet 

tidligere under Login i NordEPJ.   

 

 

2. Indtast loginoplysninger og klik på Log på eller tast enter 
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3. Vælg relevant afdeling eller afsnit og vælg OK. 

 

4. Du kan have op til fire sessioner af NordEPJ åben ad gangen. 

 

Sessionerne vil have hver sin farvede ramme. 

 

 
 

 

5. Når der logges på flere afdelinger eller afsnit, vil den tilhørende bookingafdeling få samme farve som 

rammen på NordEPJ-sessionen.  
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