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Indledning
Sårjournalen er udviklet af Dansk Telemedicin A/S i samarbejde med mange klinikere. Den er
webbaseret og giver mulighed for kommunikation mellem sygehus, praktiserende læge og
kommune.
Sårjournalen er blevet omfattende. For at hjælpe eksisterende og kommende brugere,
udarbejdes denne vejledning.

Kontekst
Helt overordnet tager hjemmesygeplejersken / sårsygeplejersken et billede af patientens sår med
mobiltelefon, sender billede til Sårjournalen evt. med et lille notat. Tages billedet med digitalt
kamera, skal det overføres fra kameraet til Sårjournalen.
Så snart billede og beskrivelse er i Sårjournalen, kan specialisten vurdere såret og på baggrund af
de givne informationer sætte behandlingen i gang. Patienten sparer transport til sygehuset og får
hurtigt igangsat behandlingen. Samarbejdet kan let inddrage den praktiserende læge, patienten
og pårørende.
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Figur 1: Tegning over kommunikationsmulighederne i systemet.

Adgang til Sårjournalen
Sårjournalen er webbaseret, og kræver derfor du har internetadgang.
Sårjournalens IP adresse er: https://www.pleje.net
Du kan altid få hjælp ved at ringe til Dansk Telemedicin A/S på telefon 49 25 25 65 i tidsrummet
mellem kl. 9.00 – 16.00.
Så snart du har modtaget et brugernavn og et kodeord, kan du logge dig på systemet.
Patienten/borgeren kan logge på Pleje.net med Nem-ID ved at klikke på teksten på log ind siden
’Til borgere og patienter’ under log ind-boksen. Der gives adgang til Stamdata, Sårdata og Notater.
Det er forsat muligt for borger/patient at logge på systemet via en udleveret kode, se s. 19.
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Din profil
I dette afsnit får du hjælp til din profilopsætning. Der er fire faneblade under din profil, som alle er
en hjælp til dig som bruger af systemet:

•

Profil: Her kan du ændre kodeord, mobilnummer, mailadresse.

•

Mobil: Her finder du ID og PIN kode til din mobil, kan få identificeret mobiltype, se Hjælp.

•

Kalender: Her har du mulighed for at indtaste fx ferie, kurser og gøre det tilgængeligt for
din gruppe.

•

Telefonbog: Her finder du kontaktoplysninger på kollegaer i egen brugergruppe, og kan se
kollegaers indtastede ferier, kurser mm.

Profil
Under fanen Profil har du mulighed for at ændre informationer som fx kodeord, adresse,
telefonnumre mm. Opdater dine informationer og tryk Gem .
Hvis du ønsker at din indbakke skal deles med andre brugere eller hele brugergrupper, sættes
markøren i det gule felt i bunden af vinduet. Herefter har du mulighed for at søge på brugere og
hele brugergrupper. Tryk på række indeholdende de(n) du vil dele indbakke med og tryk Gem .
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Mobilsiden
Du kan sende billeder fra android-telefoner og -tablets samt fra iPhone og iPad til sårjournalen,
men du skal have installeret en applikation, som kobler dig til Sårjournalen. Den er gratis.
Før du går videre skal du have afklaret hvilken mobiltelefon du har. Dette gøres ved at vælge
fanen Mobil og trykke på Send SM S. Denne funktion sender en SMS til det telefonnummer du
har angivet under Profil. På din telefon skal du åbne SMS’en og trykke på det medfølgende link,
hvor du vil få at vide hvilken telefontype du har.
Nu skal du vælge den funktion, der svarer til den telefontype du har. Hvis du har en Androidtelefon el. tablet trykket du på Android-link. Hvis du har en iPhone el. iPad vælger du Send
iPhone Link og hvis du har en Windows 8-baseret telefon, trykker du på W indows Phone 8
Link og hvis du ejer en ældre Windows-telefon trykker du på W indows Link.
Før du kan logge ind på din telefon skal du noterer ID og PIN-koden, som du finder øverst i
vinduet. Du bør ændrer til PIN-kode til 4 cifre.

NB! Er i flere der deler samme telefon har I samme id, men forskellig PIN-kode.
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Kalender
Under fanen Kalender har du mulighed for at få et overblik over planlagte, igangværende og
afsluttede arrangementer i din egen kalender.
Du har 2 muligheder for at søge opgaver ud – enten via fritekst i feltet ude for Søgekriterier eller
via en af de foruddefinerede muligheder – Planlagte, igangvæ rende, behandlet og alle.
Du har mulighed for fx at skrive ferie og kurser m.fl. i tekstfeltet ude for Offentlig beskrivelse. Feltet
ude for Eget notat er beregnet til uddybende kommentarer.
Ønsker du at offentliggøre hvornår du ikke er tilgængelig, skal du sætte flueben i feltet Vis på SMS
liste. Derefter vælger du tidsperioden og trykket Gem .
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Telefonbog
Under fanden Telefonbog har du mulighed for at finde kontaktoplysninger på dine kollegaer.
I feltet ude for Søgekriterier har du mulighed for at søge på brugergrupper eller brugere.

Ved at trykke på en kollegas navn har du mulighed for at sende en SMS direkte fra telefonbogen.
Skriv din besked og tryk Send.

Mobiltelefonen
Når du skal installere pleje.net-applikationen på din mobiltelefon, skal du finde den SMS du har
fået tilsendt.
1. Tryk på linket Vælg URL
2. Vælg Play Butik (Android) eller App Store (iPhone/iPad)
3. Tryk på Installer. Dette kræver en Google Konto (Android) eller et Apple ID (iPhone/ iPad)
4. Tryk på Accepter og download
5. Sæt flueben i Tillad automatisk opdatering

Du skulle nu have et Plejenet-ikon blandt dine programmer. Pinkoden finder du under fanen
Mobil.
For en mere detaljeret vejledning til installation af Plejenet-applikationen, tryk på Hjælp øverst i
vinduet.
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Patienter
Her får du overblik over dine patienter/borgere, samt mulighed for at søge og sortere på forskellig
vis. Du kan også oprette en patient/ borger.

Ny patient/ borger
Der er to måder at oprette en patient/ borger på. Du kan enten oprette patienten/ borgeren
direkte i Sårjournalen, eller du kan sende en korrespondance-meddelelse fra det
patientadministrative system eller fra kommunens omsorgssystem, afhængigt af om patienten
oprettes af kommunen eller sygehuset.
For at oprette en patient/ borger i Sårjournalen, skal du trykke på Ny patient øverst i venstre
hjørne. Sæt flueben ud for nationaliteten, samt om CPR-nummeret er et
erstatningspersonummer og indtast derefter CPR-nummeret.
NB! Hvis det er første gang du opretter en patient, skal du indtast dit eget CPR-nummer. Kun
læger og sygeplejersker har direkte adgang til at lave opslag i CPR-registret – er du ikke læge eller
sygeplejerske, skal du kontakte Dansk Telemedicin for at få adgang til opslaget. Du bliver guidet
direkte over i oprettelse af patientens stamdata, når CPR-nummeret er indtastet.

Når du har udfyldt CPR-nummeret får du adgang til at noterer patientens stamdata. Husk felter
markeret med * er obligatoriske. For at give andre brugere og brugergrupper adgang til
patienten, skal du søge dem frem. Indtast enten navnet på brugergruppen eller brugeren og vælg
ved at klikke på rækken.
Hvis du vælger at tilføje en brugergruppe, har du efterfølgende mulighed for at fjerne adgangen
for enkelte brugere fra den fremsøgte brugergruppe. Afslut med at trykke Gem.
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Hvis du ønsker at oprette en patient/ borger fra enten sygehus eller kommune skal du sende en
korrespondancemeddelelse med EDI fra EPJ/ EOJ til Dansk Telemedicin via lokationsnummer
5790000159857. Det er den hurtigste og sikreste måde at oprette patient/borger på. Der
overføres patientens Navn og CPR nummer.

Søg patient/borger
Under fanebladet Patienter er det muligt at fremsøge din patient/ borger.
Indtast minimum de 3 første tal i patientens el. borgerens CPR-nummer eller minimum de 3
første bogstaver i patienten eller borgerens for-, mellem- eller efternavn. Du kan søge 2 steder.

NB! Husk efter endt søgning at slette de indtastede bogstaver igen, så din sidste søgning ikke er
gældende og du kun vil kunne se en patient/ borger.
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Patient/borger status i Sårjournalen
Under fanebladet Patienter kan du dels se dine aktive, inaktive og afsluttede patienter/borgere, og
dels se de patienter, som skal til kontrol eller alle dine patienter.
Patienternes CPR-nummer har forskellige farve baggrunde. Når du holder musen over får du vist
hvad de forskellige farver og ikoner indikerer. Hvis CPR-nummeret er markeret med

betyder

det at du har fået adgang til patienten inden for de seneste 5 dage. Denne markering forsvinder
automatisk.

Når du skal fremsøge patienter har du mulighed for at lave en meget detaljeret søgning via de
forskellige foruddefinerede søgekriterier som fx aktive og inaktive patienter eller patienter fra de
brugergrupper du har adgang til.

12

Visning af patientoversigten
Under fanen Patienter, kan du selv afgøre, hvordan du vil have vist oversigten over dine patienter/
borgere.
Ved at holde musen over patienten/ borgerens navn får du vist navn, adresse, ansvarlige læge og
hvilke(n) brugergrupper vedkommende tilhører.

Efterfølgende har du mulighed for at vælge hvordan du vil have din patient/ borger-liste vist. Du
kan fx vælge at listen skal indeholde patienter med navn, CPR og sår ved at sætte flueben ved
feltet Sår eller kun navn og CPR ved at sætte flueben ved feltet Patienter.
Ydermere kan du vælge om du have vist alle sår, aktive sår eller afsluttede sår. Du har også
mulighed for at bestemme om listen skal vise alle patienter eller filtreres til kun at vise dine
patienter, din brugergruppes patienter eller patienter med ulæste notater.

I højre side af Søgekriterier-boksen, har du mulighed for at vælge hvilke kolonner, der skal vises i
dit skærmbillede. Du tilføjer ekstra kolonner ved at sætte eller fjerne flueben.
Antallet af nye vurderinger, undersøgelser og opmål bliver vist i kolonnen N, hvis denne option er
valgt. Holder du musen over tallet i kolonnen N vises dato, afsender og type for notaterne.
Sætter du flueben ved Knapper i menuen til højre, har du, for hver patient/ borger, mulighed for at
tilføje ny vurdering, notat og/ eller sår.

Et klik på de enkelte tabel-hoveder i listen over patienter/ borgere, sorterer listen. Klikker du fx på
overskriften Opgaver får du vist uafsluttede opgaver med overskredet tid først. Et ekstra klik på
pilen, vender listen.
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Sætter du et flueben ud for feltet Koder, har du mulighed for at sætte en 6-tegn lang kode for den
enkelte patient/ borger. Koden sættes ved at trykke i feltet i kolonne Kode ved det enkelte sår og
indtaste din kode. Koden kan senere bruges når du skal fremsøge patienter/ borgere ved at
angive koden i søgefeltet.

Nye notater
Under fanen Nye notater får du vist alle nye notater på alle dine patienter.
I boksen Søgekriterier kan du afgrænse din notat-søgning, ved at skrue på følgende parametre:
•

Skriv fx en behandlers navn i feltet Søg

•

Vælg et prædefineret tidsrum eller angiv et selvvalgt tidsrum ved at vælge Angiv tidsrum

•

Vælg om du vil se alle notater eller kun de ulæste

•

Vælg hvilken prioritet de viste notater skal have; høj, høj og normal, høj, normal og lav

•

Hvor mange resultater du vil have per side

Ud for det enkelte notat, har du i højre side mulighed for at udskrive notatet, markere det som
læst eller markere det som behandlet. NB! Det er kun muligt at markere for læst og behandlet en
gang.
Hvis du markerer alle notater som læst skal du trykke på Marker alle som læst, øverst i højre
hjørne. Notaterne vil herefter ikke blive vist under fanen Nye notater.
Vil du tilføje en kommentar til notatet, skal du trykke på Tilføj kommentar ud for notatet. Herefter
skal du skrive din kommentar i feltet der dukker op og trykke Gem.
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Indbakke
Under fanen Indbakke finder du billeder, som er sendt til Sårjournalen, men hvor billedet ikke er
tilknyttet et sår.
For at flytte billeder til den rigtige patient, skal du skrive patientens navn i det hvide felt. Når du
har indtastet de første 2 bogstaver foreslår systemet en patient og et tilhørende sår. Vælg
patienten og det aktuelle sår ved at klikke på det. Har du valgt en forkert patient eller sår, trykkes
på krydset ud for søgefeltet.

Hvis billedet vender forkert, har du mulighed for at roterer venstre- eller højre om ved at bruge
pilene på billedet. Ydermere har du også mulighed for at udskrive billedet ved at trykke Udskriv
eller slette billedet ved at trykke Slet.
Når patient og sår er valgt skal du klikke på Flyt, hvorefter billedet flyttes til den valgte patients
notater og det vil ikke længere vil være synligt i din indbakke.
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Nyheder
Under fanen Nyheder skriver Dansk Telemedicin A/S nyheder og information omkring
opdateringer i Sårjournalen.

Vælg patient og sår i Sårjournalen
For at få vist en liste over patienter/ borgere skal du klikke på fanen Patienter.
Du har nu mulighed for at klikke på patientens navn, hvorefter du viderestilles til patientens
stam data eller du kan klikke på det aktuelle sår hvorefter du sendes over til patientens notater.
Hvis funktionen Knapper (se Visning af patientoversigten) er slået til, kan du ved at trykke på
+Notat hoppe direkte til sårets notater og tilføje et notat.
NB! Så snart du har valgt en patient, omhandler fanebladene kun denne patient.

Patientoverblik
Under fanen Sårdata har du et overblik over den valgte patient/ borger.
Her kan du se patientens indbakke og sår samt alle notater tilhørende det enkelte sår. I
patientens indbakke har du mulighed for at se hvor mange notater, vurderinger, billeder og
undersøgelser der er tilknyttet det enkelte sår.
Holdes musen over feltet Godkendt, har du mulighed for at se sårets status samt diagnosekode,
diagnose, dato for godkendelse og navn på hvem der har valgt diagnosen. Hvis feltet har en
orange farve er det ensbetydende med at en sygeplejerske el. lign har valgt en diagnose, der
endnu ikke er godkendt af en læge. Er farven grøn har lægen godkendt diagnosen.
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Trykker du på

sendes du direkte over til patientens såranamnese, hvor du bl.a. kan tilføje

oplysninger.

Hvis du har sat et flueben ved feltet Knapper i højre side af boksen Søgekriterier, har du mulighed
for at trykke på +Notat el. +Vurd., hvorefter du har mulighed for at udfylde et notat eller en
vurdering. Efter din indtastning skal du trykke Gem.
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Patientens indbakke
Under fanen Sårdata skal du trykke på Indbakke.

Herefter vil du kunne se billeder som er sendt til patienten, men som ikke er tilknyttet et bestemt
sår. Endvidere vises også patientens korrespondance meddelelser.
Hvis patienten har billeder der ikke er tilknyttet et sår i sin indbakke, har du mulighed for at knytte
dem til et bestemt sår. Dette gøres ved at trykke på Vælg sår, finde det pågældende sår og trykke
Flyt.

Har du fået sendt et billede til et forkert sår, har du mulighed for at flytte billedet og notatet via
patientens indbakke. Først flyttes notatet til patientens indbakke ved at trykke på Indbakke ved
billedet og herefter fra patientens indbakke til et andet sår.
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Stamdata
Du læser kontaktoplysninger omkring din patient/borger og patientanamnesen under Stamdata.
Skal du tilføje/ændre på kontaktoplysninger, patientanamnese eller på mulige
samarbejdspartnere aktiverer du siderne i systemet øverst i højre hjørne under hhv. Rediger
Stamdata, Rediger Patient anamnese eller Rediger Patientadgang.

Felter markeret med * er obligatoriske og skal udfyldes. Når du ser

får du information ved at

holde musen over.
For at få et overblik over de rettelser der har været i patientens data, kan du holde musen over
i højre side og få vist ændringen samt oplysninger om hvem og hvornår.

I boksen Personale kan du se de brugere som kan se data på patienten eller som har set data på
patienten. Du har selv mulighed for at vælge om du vil have vist brugere med adgang til patienten
eller som har set patienten.

markerer at denne person har kigget i patientens data.
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For at få informationer om patientens vægt, højde, kroniske sygdomme, sociale forhold samt
livsstil skal du køre længere ned ad siden til boksen Patient anamnese.

Rediger stamdata
Under fanen Stamdata har du mulighed for at tilføje eller redigere den valgte patients stamdata.
Hvis der indtastes et CPR-nummer for en ny patient under fanen Ny patient, har du direkte
adgang til at tilføje informationer om patienten. Hvis patienten allerede eksisterer skal du trykke
på Rediger stamdata fx hvis patienten er oprettet ved at sende en EDI.

Nu har du mulighed for at ændre el. tilføje patientens navn, CPR-nummer, adresse,
telefonnummer m.fl.
Dernæst skal du vælge hvilken kommune patienten tilhører, ved at trykke på dropdown-listen og
vælge patientens kommune. Dernæst skal du vælge hospitalet patienten er tilknyttet, ved at
trykke på dropdown-listen ved Hospital. Du kan nu under nyt notat sende en EDI til den
valgte kom m une.
Når du skal udsøge og registrere egen læge, for fx at kunne sende en korrespondance
meddelelse, skal du klikke i feltet Søg efter egen læge. Skriv de 3-4 første bogstaver/ tal i lægens
navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer eller EDI. Når du har fundet dit match trykker du
på lægen. I feltet Egen læge, har du mulighed for at tilføje en bemærkning eller kommentar til egen
læge.
Ydermere har du også mulighed for at tilføje eller ændre oplysninger om patientens sociale
situation. Her kan du bl.a. registrere civilstand, hjemmeboende børn, arbejdssituation og hvordan
patienten er oprettet.
Du skal altid have patientens samtykke, for at oprette patienten i systemet. Jf. sundheds-lovens §
41 - 44 (kap.9) https://www.retsinformation.dk/
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Du har også mulighed for at angive om patienten er en rigtig patient eller blot en test patient og
om billeder må anvendes i forbindelse med undervisning. Marker med flueben om patienten er
en Rigtig patient eller Testpatient.
Du har mulighed for at angive om patienten er aktiv eller inaktiv. Dit valg afgør hvor patienten eller
borgeren skal findes i systemet.
Dernæst har du mulighed for at angive om patienten skal være en del af pleje.net’s statistik, ved at
sætte flueben i Ja eller Nej.
Endeligt skal du angive hvilke tilladelser patienten har under Patientens tilladelser.
Husk at trykke Gem i bunden af skærmen ellers vil dine indtastede informationer gå tabt.

Udfyld patientanamnese
Under fanen Stamdata har du mulighed for at oprette eller redigere i patientens anamense. Dette
gør du ved at trykke Rediger patientanamnese.

Du har nu mulighed for at udfylde felterne ved at skrive direkte i dem eller ved at anvende
dropdown-listen under feltet, som viser dine 10 seneste indtastninger.
Når du har udfyldt felterne og markeret patientens livstil med flueben, skal du huske at trykke
Gem i bunden af skærmen.
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Rediger Patientadgang
Under fanen Stamdata har du mulighed for at definerer patientadgangen ved at trykke Rediger
patientadgang.
Herunder har du tre faneblade, hvor hvert faneblad kun omhandler én type adgang:
•

Brugeradgang: Vælg de brugere eller brugergrupper, som ønskes tilknyttet den valgte
patient.

•

Patientrelationer: Her tilknyttes eksternt personale, familierelationer og patientadgang

•

Adgang via EDI: Her vises alle direkte links, som er sendt fra Sårjournalen via EDI
meddelelser.

Brugeradgang
Under fanen Brugeradgang har du mulighed for at tilknytte brugere eller brugergrupper til
patienten.
Du kan nu se de brugergrupper og brugere som har adgang til patientens data, samt få oplyst
brugergruppens primære medlemmer ved at holde musen over

.

For at tilføje en brugergruppe eller en enkelt bruger kan du bruge søgefelterne for hhv.
brugergrupper og brugere. Tast en del af navnet og klik Søg. Husk af slette din søgning igen.
Tilføj eller fjern adgang ved at markere med et flueben i venstre side. Flueben som er markeret
tættest på brugerens navn, viser blot, at brugeren har adgang via sin brugergruppe og ikke som
enkelt person. Når du er færdig skal du trykke Gem patientadgang nederst på siden.
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Patientrelationer
Under fanen Patientrelationer har du mulighed for at tilknytte brugere eller brugergrupper til
patienten.
Du har nu mulighed for at udlevere koden til patienten, som derved har adgang til systemet.
Systemet generere automatisk en kode ved oprettelse. Personalet afgør, om koden skal
udleveres. Klik på Ny kode. Hvor længe koden skal være aktiv reguleres i kalenderen ved at klikke
på

.

For at patienten skal kunne logge på systemet via den udleverede kode, skal du klikke på

. Ved

at klikke OK i dialogboksen udleveres koden til patienten via SMS.

Hvis du skal tilknytte en sundhedsfaglig person, skal personen udsøges. Skriv dele af navnet i
søgefeltet og vælg den ønskede person. Når den sundhedsfaglige person er valgt, skal du trykke
Gem.
Hvis en pårørende skal have adgang, skal du sætte flueben i Anden og vælg hvilken tilknytningen til
patienten (samlevende el. ægtefælle, barn, forældre, andet familie, værge el. anden). Udfyld den
pårørendes navn og eventuelt adresse, telefon m.fl. og klik Opret patientrelation.
Når du har oprettet en patientrelation skal du udleverer koden til den pårørende eller
sundhedsfaglige person. Klik på
koden skal gælde, ved at trykke på

i tabellen over patientrelationer. Du kan selv styre hvor lang tid
som åbner kalenderen. Ønsker du at slette en

patientrelation, skal du klikke på krydset i tabellens højre side, hvorefter rækken markeres med
rødt.
NB! Selvom du har indtastet mailadressen, kan der ikke sendes en mail med koden.
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Adgang via EDI
Under fanen Adgang via EDI har du mulighed for at se hvem der har fået tilsendt et link og derved
har adgang til patientens journal.

I notatdelen er det muligt af sende en EDI-meddelelse via en korrespondance til fx egen læge.
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Sår data
Under fanen Sårdata opretter du et eller flere sår, skriver sårets anamnese og notater samt
sender korrespondance meddelelser og/eller sms til samarbejdspartnere. Udvikling/opmåling af
såret findes her, samt vurderinger og undersøgelser.

Såranamnese
For at oprette et sår skal du trykke på Nyt sår. De indtastede data findes efterfølgende under
Såranamnese.
Først vælges hvilken type såret er. Dernæst vælges en eventuel diagnose inden for sårets type via
listen eller ved at søge efter en diagnose i ICD10 og herefter klikke på diagnosen. Søger du via
ICD10 skal du sætte musen i søgefeltet og indtaste en del af diagnosen. Ønsker du at fjerne den
valgte diagnose trykker du på Slet.

Du kan vælge at markere såret på person, fod eller stomi-tegningen. Sæt flueben i det ønskede
uden for feltet phantom. Du vælger også om du, sammen med markøren, vil have information om
sårets placering ved at sætte flueben i feltet Information.
Marker herefter på tegningen, hvor såret er placeret ved at brug musen til at tegne sårets
område. Felterne Sårplacering og Detaljeret placering udfyldes ud fra din tegning. Hvis du fortryder
den sidste sårmarkering kan du klikke Slet, hvilket sletter den sidste markering. Slet alt fjerner alle
tegnede markeringer.
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Når såret er markeret skal du indtaste detaljer omkring sårets opståen og placering. Felter
markeret med * skal udfyldes. Husk at klikke Gem efter du har markeret og indtastet sårdata.

Hvis du vil redigere oplysninger om såret, skal du klikke på fanen Såranamnese.
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Notater
Under fanen Notater har du mulighed for at læse patientens notater for de enkelte sår. Listen
med notater er sorteret med de nyeste notater øverst.

For at oprette et nyt notat skal du klikke på Nyt Notat, hvorefter du får mulighed for at skrive i
bunden af vinduet. Vælg først hvilken prioritet dit notat har (høj, normal el. lav). Modtageren kan
udsøge fx notater med høj prioritet.
Dernæst har du mulighed for selv at indtaste en tekst til dit notat og/eller benytte udvalgte
patientdata ved at trykke på en af valgmulighederne (Standard, Seneste vurdering og Seneste
undersøgelse) ud for feltet Hent resumé.
Hvis du har indtastet et notat som ikke er blevet gemt, vil dette kunne hentes i Kladder. For at
hente og gemme en kladde skal du først trykke Vælg kladde, vælge din kladde og dernæst klikke
Hent kladde. Kladdens indhold vil herefter blive indlæst. For at redigere dine kladder skal du trykke
Rediger kladder.
Du har også mulighed for at tilføje en fil til dit notat ved at trykke på Vælg fil og herefter vælge en
fil via fil-vinduet.
Notatet kan også sendes som korrespondance meddelelse og/eller SMS. Ud for feltet Send SMS
kan du markere med flueben om dit notat skal sendes med EDI og/eller SMS og Email. Når du
vælger EDI åbnes listen med mulige samarbejdspartnere. Sæt et flueben ud for de(n) de ønskede
EDI-numre, vælg evt. prioritet og andet emne og tryk Gem i bunden af vinduet.
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Vælger du at sende notatet med SMS og Email skal du markere med flueben, hvilke personer der
skal modtage dit notat. Herefter skal du vælge om du vil benytte en el. flere standard sms-tekster
(Systemet har 3 standard sms’er) eller selv skrive en tekst i feltet SMS tekst.

Når du har færdiggjort dit notat skal du trykke Gem, hvilket også sender din EDI/SMS hvis denne
mulighed er valgt.
Ønsker du at tilføje en kommentar til et skrevet og gemt notat, skal du først finde det pågældende
notat og derefter klikke Tilføj kommentar hvorefter du har mulighed for at indtaste en kommentar.
Afslut kommentaren ved at trykke Gem.

Det er muligt at sende en korrespondance meddelelse til Pleje.net. Den sendes til EDI nummer
5790000159857 ,

hvorefter meddelelsen bliver tilgængelig i patientens indbakke.

Du kan slette egne notater, hvis ingen har læst dem. Så snart et notat læst, vil det være synligt, at
det er slettet. Klik på

, skriv en begrundelse for sletningen og Klik på Slet.
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Slettede notater er som udgangspunkt foldede sammen. For at se hvad der er slette skal du klikke
på Slettet i notatets højre side.

For at svare på et notat skal du trykke Svar, hvorefter skrivefeltet bliver tilgængeligt. Du har også
mulighed for at markere et notat som læst, til print eller flytning af notat til patientens indbakke.
Hvis du markere flere notater til print, vil et klik på Udskriv printe alle de notater du har valgt skal
printes.
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Billedfremviser
Under fanen Billedefremviser har du bl.a. mulighed for at lave forskellige optegninger på
patientens sår.

Vælg hvilket sår du vil opmåle fra listen over sår. Hvis der findes flere billeder for det enkelte sår,
skal du vælge det sår du vil opmåle. Har linealen på billedet en QR-kode (

) kalibrerer den

automatisk med 3 cm. Bruger du andre linealer kan du kalibrere med 3 cm eller 5 cm. Træk en blå
streg ved at holde musetasten nede. Tegn på billedets lineal.

Når du har kalibreret, skifter stregfarven til rød og du kan nu tegne omkredsen af såret med
musen. Har du tegnet forkert skal du klikke på Slet seneste eller Slet alt, hvis der er mere end en
optegning du vil slette. For at gemme din opmåling skal du trykke på Gem og derefter Ok.
Opmålingen vises nu grafisk på fanebladet Sårdata / Sårudvikling og i tekst under notater.
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Du har også mulighed for at ændre lys- og farveforhold i billedet. Ved at hive de enkelte barer har
du mulighed for at finjustere billedet.

Får at få vist flere billeder i samme skærmbillede, skal du først vælge om du vil se 1, 2 eller 4
billeder i samme skærmbillede. Når du har valgt din indstilling klikker du billederne ind ved at
trykke på de enkelte områder som herefter markeres med grøn og du kan nu klikke et billede ind.
Du kan også få vist billedviseren i fuld skærm ved at trykke
Når du har kalibreret billedet, kan du klikke på

.

, hvorved et 1 cm gitter dukker op på billeder,

hvilket gør det lettere at vurdere såret. Du kan rotere og zoome ind og ud på såret ved at hive i
hhv. rotations- og zoom baren eller indtaste en værdi i felterne uden for barerne. I højre side kan
du, i billedudsnittet, se hvor din zoom er placeret og du har ydermere mulighed for at trække dit
zoom rundt, ved at holde musetasten nede og flytte zoomet.
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Hvis du skal måle afstanden mellem 2 punkter på billedet kan du tilføje en lineal på billedet. Tryk
på

og træk en linje mellem punkterne ved at holde musetasten nede.

Vurderinger
Under fanen Vurderinger kan du se vurderinger af de enkelte sår. Vurderingerne tager afsæt i
TIME modellen, hvor T=Tissue (væv), I=Infection (inflammation), M =Moisture (fugt), E=Edge
(sårkanter) og S=Smerter. Du finder mere information omkring TIME modellen på siden.

Siden viser de seneste 5 sårvurderinger. For at læse de kommentarer som står på dokumenterne
skal du holde musen over dokumentet. Tomme dokumenter vises med
tekst vises med

og dokumenter med

.

For at se ældre vurderinger ud over de seneste 5, kan du vælge en af de næste sider fx side 2 for
at se de næste 5.
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For at indtaste en ny vurdering skal du trykke på Ny vurdering.

Indtast herefter din vurdering og afslut ved at trykke Gem i bunden af siden.

Har du ikke fået gemt din vurdering, finder du den i Kladder. Vælg kladde først og hent kladde
derefter.

Du har mulighed for at printe vurderingen som en PDF ved at trykke Udskriv. Ydermere har du
også mulighed for at redigere din vurdering ved at trykke Rediger.

Undersøgelser
Under fanen Undersøgelser kan du se undersøgelserne af de enkelte sår.

Siden viser de seneste 5 undersøgelser. For at læse de kommentarer som står på dokumenterne
skal du holde musen over dokumentet. Tomme dokumenter vises med
tekst vises med

.
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og dokumenter med

For at se ældre undersøgelser ud over de seneste 5, kan du vælge en af de næste sider fx side 2
for at se de næste 5.

For at indtaste en ny undersøgelse skal du trykke på Ny undersøgelse.

Indtast herefter din undersøgelse og afslut ved at trykke Gem i bunden af siden.

Har du ikke fået gemt din vurdering, finder du den i Kladder. Vælg kladde først og hent kladde
derefter.

Du har mulighed for at printe undersøgelsen som en PDF ved at trykke Udskriv. Ydermere har du
også mulighed for at redigere din vurdering ved at trykke Rediger.
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Sårudvikling
Under fanen Sårudvikling finder du registreringer fra alle opmålinger foretaget i billedfremviseren.

På siden finder du en graf som giver et let overblik over sårets helingsproces. Den fortrykte gule
og grønne linje, viser opheling på 5% og 10%.
På diagrammet vises også billeder (B) og notater (N). Ved at holde musen over får du vist
indholdet af disse.

Ved at trykke på et punkt, trække musen over til et andet og slippe, tegner du en blå streg som vil
vise antal dage samt ophelingsprocenten pr. uge mellem punkterne.
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Notater
Under fanen Alle notater har du mulighed for at se alle patientens notater. Ydermere har du
mulighed for at flytte notatet til patientens indbakke, markere det som læst eller udskrive en eller
flere notater.

Du har også mulighed for at skrive en kommentar til notatet ved at trykke Tilføj kommentar.
Herefter dukker kommentarfeltet op. Skriv din kommentar og afslut ved at trykke Gem.
For at slette et notat skal du trykke

. Notatet vil stadig optræde på listen over notater, men

vil være foldet sammen og markeret som slettet. For at se indholdet af det slettede notat skal du
trykke

, hvorefter notatet foldes ud.
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Behandlinger
Under fanen Behandlinger kan du få et overblik over patientens behandlinger. Her præsenteres
du for allerede indtastede behandlinger og deres status.

Ved at holde musen over

får du vist indholdet af kommentaren.

En ny behandling starter med en kort beskrivelse af behandlingen. Dette gøres i feltet Behandling.
Dernæst skal du udsøge en IDC10 kode for behandlingen. Dette gør du ved at indtaste dele af
navnet på behandlingen eller ICD10 koden. Vælg herefter den ønskede kode for behandlingen
ved at klikke på koden.
Dernæst skal du vælge behandlingens start- og slutdato. Klik på kalenderen uden for hhv.
Startdato og Slutdato og vælg en dato. For slutdatoen har du mulighed for at vælge et
foruddefineret behandlingsinterval (14 dage, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder el. 1 år).
Du slutter af med at indtaste en kommentar til behandlingen i feltet Kommentar og trykke Gem i
bunden af siden.
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Opgaver
Under fanen Opgaver får du et overblik over alle patientens opgaver. Hvis du vil se den enkelte
opgave skal du klikke på linjen med den aktuelle opgave. Du har mulighed for at fremsøge
opgaver ved at indtaste minimum 3 bogstaver af opgavens navn. Du kan også benytte dig af
sorteringsmulighederne; Igangværende-, udførte- og alle opgaver.

Når du har klikket på en opgave fra opgavelisten, har du mulighed for at redigere i den. Hvis du
ændrer i behandlingen skal du huske at trykke Gem og ændrer du ingenting skal du blot trykke på
Tilbage.

Når du skal oprette en opgave fx blodprøver skal du starte med at skrive den overordnede
opgaver i feltet Opgaver. Hvis du har uddybende kommentarer skal du skrive dem i feltet
Uddybende kommentarer.
Derefter skal du vælge hvem der er ansvarlig for opgaven. Ved at sætte flueben uden for Alle i
feltet Ansvarlige gør du alle ansvarlige. Du har også mulighed for selv at bestemme hvem der skal
være ansvarlige på opgaven. Det gør du ved at fjerne fluebenet fra feltet Ansvarlige, hvorefter du
præsenteres for en liste over mulige ansvarlige. Marker de personer du ønsker skal være
ansvarlige.
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Slut af med at vælge opgavens deadline. Tryk på
vælg en af de forudbestemte deadlines fx

for at vælge en deadline fra kalenderen eller
som giver en deadline om 14-dage fra dags dato.

Hvis du går til fanebladet Patienter, vil du i kolonnen Opg. se hvor mange dage der er til næste
opgave forfalder.

Laboratoriesvar
NB! Ønsker du adgang til laboratoriesvar, skal du kontakte Dansk Telemedicin.
For at blodprøverne vises i Sårjournalen, skal du ved bestilling af blodprøven informere
laboratoriet om, at der skal sendes en kopi til Dansk Telemedicin lokationsnummer
5790000159857,

herefter bliver blodprøvesvarene automatisk tilgængelige på patienten.

For at se patientens blodprøvesvar skal du klikke på fanen Blodprøvesvar. Herefter får du en
oversigt over patientens blodprøvesvar, hvor den røde farve markerer værdier som er udenfor
normalværdien.
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For at undersøge om der er nye blodprøvesvar tilgængelige i den nationale database for
patienten skal du trykke på Hent seneste blodprøvesvar som findes yderst til højre i skærmbilledet.
Systemet vil herefter kigge en måned tilbage og alt efter antallet af blodprøver kan det tage op til
1 minut.

Afslut / genoptag sår
Under fanen Sårdata har du mulighed for at afslutte og genoptage et sår. Når såret er helet op
skal du klikke på Afslut sår.

Du får nu mulighed for at indtaste data omkring afslutning af såret. Klik Gem for at gemme dine
data. Er det patientens eneste sår, afsluttes patienten samtidig.

Hvis såret kommer igen skal du genoptage såret. Du finder patienten frem igen under fanebladet
Patienter og ved at sortere efter Afsluttede patienter.

Når du har valgt patienten skal du gå til fanen Sårdata og benytte sorteringsmuligheden Vis alle
sår for at se patientens afsluttede sår.
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Herefter kan du under listen, se sårets afsluttende notater. For endeligt at genåbne såret skal du
nederst på siden klikke Genoptag sår.

Afslut / genoptag patient
For at afslutte en patient skal du afslutte alle patientens sår.

Når alle sår er afsluttede, afsluttes patienten automatisk og vil være at finde under behandlede
patienter. Gå til fanen Patienter og vælg sorteringsmuligheden Behandlet ved feltet Patienter.
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Når du har valgt patienten skal du gå til fanen Sårdata og benytte sorteringsmuligheden Vis alle
sår for at se patientens afsluttede sår.

Herefter kan du under listen, se sårets afsluttende notater. For endeligt at genåbne såret skal du
nederst på siden klikke Genoptag sår.

Flere sider åbne samtidig
Denne funktion giver dig mulighed for at have tre forskellige faneblade åbne samtidig. På denne
måde kan du nemt skifte mellem forskellige sider i sårjournalen. For at skifte til en ny fane skal du
klikke på fanen, øverst i vinduet.

Hvis du vil åbne et nyt faneblad skal du klikke på pilen til højre for fanen. Du kommer nu til at
arbejde på en ny side, men har mulighed for let at se det forrige skærmbillede.
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Hvis du vil lukke fanen skal du klikke på pilen til venstre for fanen. Dette lukker fanen men den kan
let åbnes igen.

Hjælpefunktioner
Du har følgende muligheder for hjælp.
•

Kladder

•

Profil

•

Mobilside

•

Blanketter

•

Hjælp

•

Telefonbog

•

Statistik

•

Log ud

Du finder alle mulighederne øverst i højre hjørne. Her beskrives bl.a. kladder, blanketter, hjælp og
landsdækkende statistik. Profilen, Mobilsiden og Telefonbog er introduceret på hhv. side 6, side 7
og side 9.
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Kladder
Her kan du se alle de notater, vurderinger og undersøgelser, som er indtastet men ikke gemt. For
information om at hente en kladde, se hhv. side 27, side 32 og side 33.
Tryk på Kladder for at få et overblik over din kladder. Ved at trykke på det ønskede notat/
vurdering eller undersøgelse får du mulighed for at hente kladden og afslutte ved at trykke Gem.
Hold musen over

for at se indholdet af kladden og

hvis du ønsker at slette kladden.

Blanketter
Du kan printe blanketter ud for Ny patient, Patientanamnese, Såranamnese, Sårvurdering og
Undersøgelse.

Tryk på den kladde du ønsker at hente. Kladden vil herefter dukke op som PDF-dokument.
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Hjælp
Under Hjælp finder du forskellige vejledninger, men har også mulighed for at lægge egne
vejledninger, procedure og præsentationsmateriale op – tilgængelige lokalt. Nogle af
vejledningerne inkluderer:
•

Android vejledning

•

iPhone vejledning

•

Mobil Pleje

•

Gode sårbilleder

•

Pleje.net vejledning

For at få en kort beskrivelse af den enkelte vejledning skal du holde musen over

. For at tilføje

din egen vejledning skal du trykke på Ny hjælpefil.

Indtast titlen på din vejledning og vælg om filen er en vejledning eller præsentationsmateriale.
Herefter kan du give en beskrivelse af filen og vælge filen ved at trykke på Vælg fil.
Til sidst skal du vælge de brugergrupper som skal have adgang til filen ved at markere med
flueben. Upload filen ved at trykke på Gem.
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Din fil vil herefter dukke op i oversigten over filer. Herefter har du mulighed for at slette de filer du
selv har lagt op ved at trykke på

i listens højre side i rækken tilhørende filen.

Landsdækkende statistik
Herunder har du mulighed for at se statistik i form af kurver, på landkort og i skemaoversigt. Det
er muligt at følge anvendelsen af pleje.net, fordelt på kommuner og regioner over tid. Du har
mulighed for at gemme billeder og få data overført til Excel. Den landsdækkende statistik er
fordelt på følgende faneblade:
•

Kurver

•

Kommunekort

•

Tværsektorielt kort

•

Månedsoversigt

•

Ophelingstid

•

Historik

Kurver
Under fanen Kurver kan du se et grafisk billede over statistisk fordel pr. måned på sår, patienter,
brugere, billeder, nye patienter og tværsektor-patienter. Sæt/ eller fjern flueben fra
visningsmulighederne i bunden af kurven for at tilføje el. fjerne linjer fra kurven.
Hold musen over et punkt for at få vist det eksakte tal bag grafen.
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For at vælge hvilke diagnoser på aktive sår, kurven skal medtage skal du sætte flueben i en eller
flere diagnoser, du ønsker vist. Klik på herefter på Opdater.

For at lave dataudtræk til Excel skal du trykke på Excel øverst i højre hjørne.

Kommunekort
Under fanen Kommunekort får du vist et billede over hvilke kommuner som i en given periode
•

Ingen patient aktivitet har

•

Har 1-4 aktive patienter

•

Har over 5 aktive patienter.

Holder du musen over en given kommune vises en faktaboks for den valgte kommune. Over
billedet kan du vælge at se statistisk for en given periode. Endeligt kan du i øverste højre hjørne
vælge at gemme kommunekortet som et billede.
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Tværsektor kort
Under fanen Tværsektorielt kort findes en oversigt over patienter, hvor både kommune og hospital
har skrevet notater indenfor en periode på 3 måneder.
Du kan på kortet se et billede over hvilke kommuner som i en given periode
•

Ingen aktive tværsektor patienter har haft

•

Har haft 1-4 aktive tværsektor patienter

•

Har haft over 5 aktive tværsektor patienter.

Holder du musen over en given kommune vises en faktaboks for den valgte kommune. Over
billedet kan du vælge at se statistisk for en given periode. Endeligt kan du i øverste højre hjørne
vælge at gemme det tværsektorielle kort som et billede.
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Månedsoversigt
Under fanen Månedsoversigt får du vist antal patienter, sår, registreringer, billeder og brugere
fordelt på kommuner og sygehuse. Endvidere vises også indbyggertal og patienter pr indbygger
for kommuner.
Tallene kan vises på nationalt og regionalt niveau, samt for en foruddefineret periode. Det er også
muligt at søge en kommune eller et sygehus ud. Indtast tre bogstaver og klik på Søg.
Ønsker du at lave et dataudtræk til Excel skal du trykke på Excel i øverste højre hjørne.

Ophelingstid
Under fanen Ophelingstid får du et grafisk overblik over antallet af sår opstået på patienten og
oprettet i pleje.net over en tidsperiode. Du har mulighed for selv at vælge hvilke sår
søjlediagrammet skal indeholde ved at markere det med flueben ud for sårtypen.
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Du har også mulighed for selv at specificere årsag til afslutning af såret, region samt tidsperioden.
Vælg dine indstillinger og tryk Hent graf for at få vist det nye søjlediagram.

Historik
Under fanen Historik kan du sammenligne tal på antal patienter / tværsektorielle patienter.
For hver kommune og sygehus er der en kolonne med tallene fordelt på følgende måde:
•

De seneste 30 dage

•

De 4 sidste måneder

Log ud
For at logge ud af pleje.net skal du klikke på Log ud øverst i højre hjørne.
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