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Vejledning til TILSYN og PATIENTLISTER - indlagte patienter 
 

Pr. 01.012.2022 er det aftalt, at alle teams skal arbejde og dokumentere i Tilsyn. Dette medfører, at bl.a. 

selvvisiterende teams skal oprette Tilsyn til sig selv. Muligheden kan også bruges af øvrige teams. 

Enkelte afgrænsede områder er efter aftale undtaget fra at arbejde i Tilsyn. Ved tvivl kontakt Annette 

Fjerbæk eller Michael Kvols. 

Tilsynene på de indlagte patienter er sat op således, at der kan dokumenteres i Tilsynet flere gange, og 

Tilsynet skal seponeres manuelt. 

Indhold: 

Oprettelse af Tilsyn til eget team 

Dokumentation i Tilsyn 

Brug af Patientlister 

Visitation af Tilsyn/patient på Patientliste 

Statusskifte på Patientliste 

Seponering af Tilsyn 

  

FASE FORKLARING TAST 

Oprettelse af Tilsyn til eget team 

Opret Tilsyn Vær logget ind på din egen afdeling. Tag patientens 
kontakt på stamafdelingen i kontekst.  
Vælg Plan og resultater 
 
Højreklik og vælg Opret Tilsyn/undersøgelse 
 

 

Vælg 
rekvirerende 
afdeling 

Der kommer automatisk den afdeling frem, hvor 
du er logget ind 
Vælg OK 

 
Vælg Tilsyn Vælg det relevante Tilsyn – evt. sv.t. dit eget team. 

 
Bestilling af 
Tilsyn 

Hvis Tilsynet er til dig selv, skrives fx ”Ergoterapi” i 
boksen ”ønsket Tilsyn”.  
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Hvis det er til en overflytning, skrives relevante 
oplysninger ifm. overflytningen (se vejledning 
herfor). 
 
Vælg OK 
 

 Patienten fremtræder nu på teamets Patientliste 
og kan håndteres som aftalt i teamet 
 
 

 

Dokumentation i Tilsyn 

Vælg patient Vælg patient via Patientliste, afdelingsoversigt 
e.lign. 
 

 

Dokumentation Under Plan og Resultater 
Dobbeltklik i kalenderen under det ønskede 
tidspunkt, hvor efter det ønskede notat 
(Ergoterapeutisk / Fysioterapeutisk) vil komme 
frem. 
Dokumentation sker jf. vejledning omkring dette 
og dokumentationsmanualen. 
 

 
 

Brug af Patientliste 

Tilgå Patientliste I organisatorisk kontekst vælges Patientlister fra 
Patientoversigt 

 
Kan lægges ind under ”Mine favoritter” 
   

Vælg 
Patientliste 

I rullemenuen under Patientlister vælges den 
relevante Patientliste. 
Der kan søges på team-navn m.v. i søgefeltet  
 
De hyppigst brugte Patientlister kan vælges som 
favoritter ved at markere dem med den gule 
stjerne. De vil så lægge sig øverst i rullemenuen. 
 

 
 

 
 
 
  

Patient på 
Patientliste 

Hvis teamet arbejder med Patientliste, skal der ikke 
gøres noget ved Tilsynet, før dette skal seponeres 
ved afslutning af patienten (se senere) 
 

 

Patient af 
Patientliste 

Hvis teamet ikke arbejder med Patientliste, og 
derfor vil have fjernet patienten fra Patientlisten 
ved opstart: 

- Markeres Tilsynet udført på Patientlisten 
ved at højreklikke på Tilsynet. 

- Tilsynet seponeres manuelt ved afslutning 
(se senere). 

 



Side 3 af 5 
 

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital   November 2022 
 

 

Visitation af Tilsyn/patient på Patientliste 

Tilgå Patient Fra Patientlisten sættes patienten i kontekst ved at 
dobbeltklikke på patienten 
  

 

Ansvarlig Det er muligt at sætte en ansvarlig terapeut på den 
enkelte patient: 

- Højreklik på patienten 
- Vælg ”Rediger Tilsyn” 
- Fremsøg den ønskede medarbejder i feltet 

”Ansvarlig” 
- Tryk ”Ok” 

 

 

Udskriv 
Patientliste / 
Patient 
 
 

Ved at højreklikke på Patientlisten, kan man enten 
vælge: 

- Print valgte (patient) 
- Print Patientliste 

 
 

Udskriv Tilsyn 
(behandlings-
kort) 

I patientkontekst vælges ”Læs journal” (   / F8) 
Tryk på printerikonet og vælg relevant printer. 
Du vil nu få udskrevet oplysningerne om Tilsynet 
fra ”Læs journal”. 
 

 

Tilføj pt. på en 
anden 
Patientliste 

Ønskes patienten sat på en anden Patientliste, ex 
prioriteringsliste, holdliste e.lign. 
 
I patientkontekst trykkes på knappen 
”Patientlister” og ”Tilføj patient til Patientliste” 
eller Alt+F9 
Derefter vælges, hvilken Patientliste patienten skal 
tilføjes på. 
Patienten forbliver på øvrige Patientlister. 
 

 
 
 

 

 

Fjern patient fra 
Patientliste 
(ikke seponering 
af Tilsyn) 

Se ovenstående boks. Vælg ”Vis aktuelle 
forekomster på Patientlister…”. 

- Højreklik på den relevante Patientliste, og 
vælg ”Fjern fra liste” 

 
OBS! dette afslutter (seponerer) ikke Tilsynet! 
Anvendes derfor primært, hvis man har tilføjet 
patienten til yderligere Patientlister, end den 
Tilsynet går ind på. 
 

 

Afvis Tilsyn Højreklik på den ønskede patient, og vælg ”Rediger 
Tilsyn” 
 
Marker ”Afvis Tilsyn” og skriv årsag til afvisning af 
Tilsynet i kommentarfeltet 
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Kommentaren vil lægge sig under 
Tilsynsanmodningen i journalen. 
 
Det afviste Tilsyn vil lægge sig i under Plan og 
Resultater og vises med et orange udråbstegn 
udfor Tilsynet, og en tynd orangestreg i 
kalendervisningen. 
Samt under anmoders liste over Tilsyn, under 
”Afviste Tilsyn”. 
 

 
 

Overflytning af 
Tilsyn 

Hvis Tilsynet er tilgået det forkerte team, eller 
patienten under indlæggelsen overflyttes til en 
anden afdeling / et andet team, flyttes Tilsynet til 
det nye team (Se Vejledning til overflytning mellem 
teams og specialer.pdf (rn.dk))  

Fremsøge Tilsyn Hvis man får behov for at genfinde et Tilsyn, efter 
det er markeret udført, kan dette gøres fra 
organisatorisk kontekst ➔ ”Tilsyn og 
undersøgelser”, hvor der findes en oversigt over 
alle de Tilsyn afdelingen har modtaget. 
 

 

Statusskifte på Patientliste 

Nye patienter 
på Patientlisten 

Nye patienter på Patientlisten, vil lægge sig med 
Status ”Ny”.  
Det er desuden muligt at se, hvornår 
Tilsynet/patienten er tilføjet på Patientlisten. 
 

 

Statusskift –  
Igangværende 

Når patienten: 
- Er tilset 
- Er visiteret/fordelt til en bestemt terapeut 

Skiftes status til ”Igangværende” 
Aftales i teamet. 
 

 

Statusskift –  
Afsluttet 

Når en patient er afsluttet, kan der alt efter aftalen 
i teamet:  

- Laves statusskifte til ”Afsluttet” 
- Patienten fjernes fra (anden) Patientliste 
- Tilsynet seponeres. 

 

 

Seponering af Tilsyn 

Seponering af 
Tilsyn 

Alle Tilsyn skal seponeres fra Plan og resultater. 
For at seponere Tilsynet, skal der være 
dokumenteret i Tilsynet. 
 
Højreklik på Tilsynet og vælg ”Seponer” 
 

 
 

 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Vejledning%20til%20overflytning%20mellem%20teams%20og%20specialer.pdf
https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Vejledning%20til%20overflytning%20mellem%20teams%20og%20specialer.pdf
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Sæt flueben udfor Tilsynet, og tryk ”Ok”. 
 
Patienten fjernes fra Patientlisten (hvis dette ikke 
allerede er sket) og i Plan og resultater vil Tilsynet 
være markeret som ”udført”, markeres med en grå 
bjælke, og lægger sig i bunden af vinduet. 

 
 
 

 
 
 

 


