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Resume
Vi ønskede med denne undersøgelse at følge data fra en iskæmisk hjertesygdom konstateres, til borgeren
er færdig med rehabilitering for at se, hvilke data der registreres, hvor, af hvem og hvor de flyder hen.
Vi undersøgte et forløb for en mandlig patient i alderen 55 (+/- fire år) med nydiagnosticeret iskæmisk
hjertesygdom, uden andre sygdomme. Manden har mellemlang-lang uddannelse og fast tilknytning til
arbejdsmarkedet samt stabile sociale forhold. Han kommer 100% tilbage til sit arbejde og øvrige liv. Det
er således datamæssigt det enkleste forløb, vi havde adgang til. Således bliver data-flowet kortlagt ud fra
færrest mulige data og dermed så overskueligt som muligt.
Det, vi så, var:

1. Patientens rejse gennem sygdomsbehandling og rehabilitering bringer patienten tilbage til det liv,
han levede før akut sygdom.
2. Imellem hospitalerne, der bruger samme journalsystem, har alle adgang til alle digitale data, der er
noteret i journalen.
3. Hospitalernes digitale registrering i journalen er langt overvejende relateret til patientens
biomedinske situation.
4. Mængden af digitale data er mange gange større under hospitalsindlæggelsen.
5. Når hospitalsindlæggelsen er slut, viderebringes data i form af epikrise med oplysninger om
diagnose, forløb og status samt plan.
6. Digitale data flyder ikke automatisk fra hospitalerne.
7. Epikrise og henvisninger til egen læge formidles af sundhedspersonale under forudsætning af
patientens samtykke.
8. Formidling af genoptræningstræningsplan (GOP) sker fra hospitaler til egen læge og den kommunale
rehabilitering under forudsætning af patientens samtykke.
9. Patienten skal spørges og give tilsagn til, at kommunens jobcenter må bede om data i form af en
lægeattest (LÆ 285) fra egen læge, der beskriver relevante oplysninger i forhold til arbejdsduelighed
og evt. skånehensyn.
10. Data ved den kommunale rehabilitering er relateret til patientens biopsykosociale situation.
11. Vi ved fra interviews med patienterne, at der er informationer, som ikke er registreret og dermed
heller ikke videregives.
12. Data-flow er opdelt, så ingen har overblik over alle data og data-flow. Derfor kan ingen svare på
spørgsmål i forhold til den samlede datamængde og data-flowet.
Og hvad betyder det?
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I rapporten har vi bestræbt os på alene at beskrive, hvad vi fandt ud fra de digitale data, vi fik i hus, ud fra
patienternes beretning om deres forløb.

Indledning
Denne rapport udspringer af en satsning i forhold til mennesker med rehabiliteringsbehov under Human
First. Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region
Midtjylland, Aarhus Universitet og de 19 kommuner i Region Midtjylland. Siden etableringen af Human
First i 2018 har der været igangsat indsatser og tilhørende projekter inden for udvalgte
samarbejdsområder, herunder indsatsområdet "Mennesker med rehabiliteringsbehov". Denne rapport
beskriver resultaterne af et mikrodataprojekt, som er ét blandt flere projekter, der er gennemført i regi af
Human First’s rehabiliteringsindsats.

Arbejdsgruppen
Mikrodataprojektet er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fire Human
First-partnere. Følgende personer har deltaget i arbejdet:

Projektgruppens sammensætning:
Niels-Søren Bøgh

Faglig koordinator,
Institut for Folkesundhed Datamanagement, AU

Formand
Datamanagement og
videnskabelig bistand

Sanne Angel

Lektor, ph.d., Institut for
Folkesundhed - Sygepleje, AU

Projektleder
Videnskabelig bistand

Malene Konnerup
Havsager

Sygeplejerske, cand.cur
Videnskabelig assistent, AU

Videnskabelig assistent, AU.
Står for at kortlægge data

Sanne Møller Palner

Udviklingsfysioterapeut v.
Rehabiliteringsenheden
Sundhedscentret Randers

Referenceperson

Dorte Balle Rubak

Uddannelsesansvarlige overlæge
v. Klinisk social medicin og
rehabilitering, Hospitalsenheden
Vest.

Referenceperson

Jane Kirkegård

Socialfaglig konsulent v. Klinisk
medicin og rehabilitering,
Hospitalsenheden Vest.

Referenceperson

Sussie Laustsen

Lektor, ph.d., VIA

Referenceperson
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Finansiering
Projektet er finansieret af bevillinger fra Koordinationsudvalget for ”Mennesker med
rehabiliteringsbehov”, Human First og Institut for Folkesundhed også i form af support fra
Datamanagement ved Institut for Folkesundhed.

1. Forord
Dette projekt har vi kaldt et mikrodataprojekt. Mikrodata forstås som et afgrænset perspektiv, hvor vi ser
på de data, der genereres under regional behandling og kommunal rehabilitering efter iskæmisk
hjertesygdom. Formålet er at skabe indblik i de data, som fagpersoner registrerer ved at følge tre borgeres
forløb. Ved at indsamle de data, der generes på individniveau, vil vi få et grundlag for at beskrive data og
data-flow. Vi antager, at kortlægningen af data for de tre borgeres forløb kan bidrage med vigtig viden,
der kan danne grundlag for en vurdering af, om de rigtige data findes de rigtige steder og dermed bidrage
til det udbytte som rehabilitering kan give.

2. Perspektiver
Forventningen er, at projektet kan danne udgangspunkt for en eventuel efterfølgende opbygning af
systemer, der kan give hurtigere og mere effektiv feedback til borgerne undervejs i deres
rehabiliteringsforløb. Det vil give borgeren mulighed for at reagere hurtigere på manglende effekt af en
given indsats eller hvis borgeren ikke har modtaget den indsats, som var planlagt af fagpersoner. De nye
teknologiske muligheder kan på den måde fremme udviklingen af it-systemer, som ikke kun leverer
oplysninger til administrationen og fagpersonerne, men som også er udviklet til og for borgerne. Et
formål på sigt kunne være at bringe borgerne i centrum for behandlingen af data og visualisere data for
borgeren, således at data bliver værdiskabende for borgeren og bidrager til et bedre og mere
sammenhængende forløb på tværs at sektorer, myndigheder og leverandører af ydelser. Denne del ligger
udenfor den aktuelle projektbeskrivelse.
I denne undersøgelse følger vi data, fra at en iskæmisk hjertesygdom konstateres, til borgeren er færdig
med rehabilitering for at se, hvilke data der registreres hvor, af hvem og hvor de flyder hen.

3. Baggrund
Rehabiliteringsområdet er både nationalt og internationalt kendetegnet ved et utilstrækkeligt datagrundlag
til at beskrive borgerens samlede rehabiliteringsforløb. Det drejer sig om data fra akut opstået sygdom til
at leve et liv præget af lidelsen og effekten af de forskellige interventioner (1). Det kan indebære
funktionsnedsættelse og kronisk sygdom. Udfordringerne skyldes, at rehabilitering er en mangefacetteret,
interdisciplinær og kompleks intervention (2,3), men kan også omhandle dokumentation (4). Dertil ved
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vi, at der anvendes mange forskellige registreringssystemer, hvor flere ikke ’taler sammen’ (5). Det kan
betyde, at der registres data, som ikke formidles videre. Samtidig ved vi, at vigtige informationer ikke
registreres og dermed ikke videreformidles digitalt, når borgeren med iskæmisk hjertesygdom sendes
videre i rehabiliteringsforløbet (6). Således kan vigtig viden gå tabt.
Det er samtidig problematisk, at den enkelte borger ikke har umiddelbar adgang til et samlet overblik
over egne informationer i de konkrete behandlings- og rehabiliteringsforløb, som borgeren gennemgår.
Dette kan efterlade borgeren med et spørgsmål om, hvor data registreres, hvad der registreres, samt
hvorfor det registreres. Måske får borgeren heller ikke de data, der eventuelt kunne fremme borgerens
helbredssituation. De samme udfordringer står fagpersoner, organisatorer, forskere og det øvrige samfund
med. Derfor kan ingen svare på spørgsmål i forhold til den samlede datamængde og data-flowet, hvilket
ikke er hensigtsmæssigt for nogen aktører, borgeren selv inklusiv.
Et vellykket behandlings- og rehabiliteringsforløb afhænger af, at de rigtige data er til stede på de rigtige
steder og på de rigtige tidspunkter i forløbet. Derfor er manglende overblik over data og data-flow
problematisk. Borgeren kan stå som den eneste, der kan formidle fra den ene organisatoriske enhed til den
anden. Dette fordrer dog, at borgeren har de fornødne sundhedskompetencer og er frisk nok til det.
Resultatet kan være, at borgeren ikke får de tilbud, som er planlagte, ikke selv opnår overblik over
forløbet, eller at der sker uhensigtsmæssige forsinkelser.

4. Metode
Mikrodataprojektet er gennemført med udgangspunkt i 3 borgeres forløb og afgrænset til rehabilitering af
borgere med iskæmisk hjertesygdom.
Studiet er registreret i Aarhus Universitets interne fortegnelse, og data behandles efter gældende regler.
Videnskabsetisk komite klassificerede projektet som kvalitetssikring. Deltagerne blev inkluderede efter
bedste etiske praksis via kommunal rehabilitering ved afslutning af deres rehabilitering. Data, der ikke
vedrører hjertesygdommen, er blevet ekskluderede.
Patientgruppen i dette projekt er patienter med iskæmisk hjertesygdom. Denne patientgruppe er
kendetegnet ved pludseligt at få behov for lægehjælp, hvorefter vedkommende indlægges til behandling
og herefter ofte hurtig udskrives med tilbud om hjerterehabilitering (7). I projektet er der inkluderet to
mænd og en kvinde svarende til viden om kønsfordeling (8). For at opnå variation ud fra typiske
udfordringer i patientforløb, valgte vi tre patienter med forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet og i
aldersgrupper med hyppig hjertesygdom. Deltagerne omtales gennemgående som patienter, selv om
borgere er den vanlige betegnelse i kommunalt regi:
Inklusionskriterier for patientforløb:
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A) En mandlig patient i alderen 55 (+/- fire år) med tilknytning til arbejdsmarkedet, med mellemlang til
lang uddannelse, ny diagnosticeret med iskæmisk hjertesygdom.
B) En mandlig patient i alderen 55 (+/- fire år) uden tilknytning til arbejdsmarkedet, med ingen eller
kortere uddannelse, ny diagnosticeret med iskæmisk hjertesygdom.
C) En kvindelig patient i alderen 68-80 år, der ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.
For at få kendskab til patientens forløb lavede vi et indledende interview om patientens situation og
behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvorefter hver ’station’ (regions- og universitetshospital, egen
læge, kommunal rehabilitering, kommunalt jobcenter) blev kontaktet med henblik på udlevering af data.
Dataindsamlingen blev foretaget ud fra patientens cpr-nummer og begrænset til informationer i relation til
den aktuelle hjertesygdom.
Data er de informationer, der er registreret af fagpersoner, som patienten har været i kontakt med i
forløbet fra indlæggelse til afsluttet rehabilitering. Data blev kodet og kategoriseret ud fra relativ tid, dato,
tid, sted, fagperson, handling, kategori, kategorisering ud fra ICF 1, datatype, dokumentationssystem samt
databevægelse.
Data er alene et udtryk for, hvad der er registreret og ikke alt, hvad der er sket. Kortlægningen er
pragmatisk og beskriver informations-flow med udgangspunkt i, hvad der findes af data. Denne bygger på
en case, hvor en patient bliver indlagt og kommer i kontakt med én eller flere afdelinger og fagpersoner
igennem behandlings- og rehabiliteringssystemet, hvor der registres, anvendes, opbevares og videregives
informationer om patienten: regions- og universitetshospital, egen læge, kommunal rehabilitering,
kommunal beskæftigelses-, sygedagpenge- og kontanthjælpsafdeling.
Data-flowet kortlægges, som illustreret i Figur 1, ved at følge datas vandring igennem systemerne, hvor
en begivenhed starter et data-flow, der over tid forgrener sig via handlinger.

1

International Classification of Functioning, Disability and Health
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Figur 1. Informationsflow.

Hver handlingsboble i figuren ovenover illustrerer de steder, patienten kommer til i sin rejse gennem
sysstemt, her kaldet ’stationer’ indeholder derfor en kortlægning. Alle steder, hvor der sker handlinger, vil
der være informationer. Disse informationer kan kortlægges vha. en simpel betragtning af; hvad er det for
nogle informationer, tidspunktet hvor de blev fundet, og hvem der sendte/modtog dem. Til kortlægningen
anvendes en indholdsanalyse med inspiration fra en tidsgeografisk kortlægning (9,10). Et notat svarer til
registrering af forskellige informationer noteret af en person på et angivet tidspunkt. En registrering
svarer til en tematisk afgrænset information.
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5. Resultater
Denne rapport tager afsæt i indsigten fra de indledende interview med tre patienter om deres forløb og
oplevelse, og fremstiller resultaterne af kategoriseringen af data-flow i det første (A) af de tre
patientforløb.

5.1. Indledende interview
Patienterne blev interviewet for at få viden om hvilke ’stationer’, de havde været på. Interviewene med
patienterne viste samtidig, at alle tre patienter havde en meget positiv oplevelse af deres forløb fra
indlæggelse til afslutning af kommunal rehabilitering efter hjertesygdom. De havde stort set oplevet glatte
forløb, bortset fra et forløb, hvor egen læge ikke fangede tegn på blodprop under opståen og et andet
forløb, der resulterede i svært nedsat hjertekapacitet.
Alle patienter gav udtryk for, at de havde følt sig hjulpet på bedste vis. De havde følt sig velbehandlede
og informerede hele vejen igennem deres forløb. Særligt taler patienterne med stor anerkendelse om
specielt én sygeplejerske, der havde en delt ansættelse ved regionshospital og den kommunale
rehabilitering. Denne sygeplejerskes indsats omtaltes som det væsentligste ankerpunkt i forløbet. Denne
sygeplejerske blev nævnt ved navn med stor taknemmelig for hendes engagement og overvågenhed.
Patienterne tillagde hendes dobbeltansættelse som værende af afgørende betydning for deres forløb, fordi
hun sikrede høj kontinuitet fra indlæggelse til afsluttet kommunal rehabilitering. Sygeplejersken tænkte
også udover denne berammede rehabilitering og bidrog til at finde et tilbud til en deltager med forsatte
helbredsudfordringer og begrænset økonomisk råderum.
Tilkendelsen af sygeplejerskens tværgående funktions særlig betydning betyder, at patienten oplever, at
systemet virker pga. uofficielle handlinger og et personligt engagement hos en ansat, der skaber bro
imellem to ’stationer’. Den ansatte bliver dermed en særlig databærer i informationsflowet, fordi hun
personligt har kendskab til to ’stationers’ ellers adskilte data og kan facilitere rigtig og rettidig reaktion
ved at gribe ind, hvis patienten ikke tilbydes det rette på rette tid. Det skal bemærkes, at interviewene
frembringer denne information, som ikke kan ses af den systematiske gennemgang af registrerede
mikrodata.
Ingen af deltagerne havde problemer med afstand til kommunal rehabilitering. Enten lå den tæt på eller
også var der gode forbindelser med offentlig transport. Dette kunne havde været anderledes, hvis
deltagerne havde boet andre steder. Deltageren, der havde kontakt til jobcentret, fandt på trods af højere
uddannelse og velbevaret kognitiv funktion, at systemet ved jobcentret var meget svært at forstå og
udfylde. Alle deltagere havde haft brug for hjælp efter udskrivelsen og havde pårørende, der har hjulpet
dem.
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5.2. Kortlægningen af et patientforløb A.
Kortlægningen resulterede i en beskrivelse af hændelser og tilhørende data, hvor vi som funktion af tiden,
kan se de registrerede hændelser for hele forløbet.
Første observation er, at væsentlige information kun fremgår af interview:
1. At der ligger mange informationer i disse interviews, som IKKE fremgår af mikrodata og derved ikke er
dokumenteret under vanlige forhold.
2. At hvis ikke vi havde lavet disse interviews, så havde vi manglet oplysninger, som er væsentlige for at forstå de
3 patienters forløb.
3. At der er registreret data udenfor IT-systemerne
Overordnet har vi af mikrodata kunnet aflæse følgende for første patientforløb A:
1. Forløbet varede samlet 162 dage
2. Patienten er tilbage på job
3. Der er i alt fortaget 522 registreringer i mikrodata
4. De er fordelt på 206 notater.

5.2.1. Optælling af notater fra behandling og rehabilitering i patientforløb A:
Antal journalnotater ved regionshospitalets hjerteafdeling:
Journalnotater læger:

15

Journalnotater medicinstuderende:

1

Journalnotater sygeplejersker:

57

Journalnotater sygeplejestuderende:

3

Journalnotater social- og sundhedsassistenter:

1
I alt

77 notater

Antal journalnotater ved regionshospitalets hjerteambulatorium:
Journalnotater læger:

3

Journalnotater sygeplejersker:

9

Journalnotater fysioterapeuter:

1

Journalnotater bioanalytiker:

1

(4 notater ved indlæggelsen og 10 notater efter udskrivelsen)
I alt

14 notater

Antal journalnotater ved universitetshospitalet:
Journalnotater læger:
Journalnotater medicinstuderende:

12
1

11

Journalnotater sygeplejersker:

41

Journalnotater sygeplejestuderende:

4

Journalnotater social- og sundhedsassistenter:

1

Journalnotater fysioterapeuter:

3
I alt

62 notater

I alt

44 notater

Antal notater ved jobcentret:
Jobkonsulent:
Antal journalnotater ved egen læge (e.l.):
Lægevagtsepikriser tilsendt e.l.:

2

Ambulant epikriser tilsendt e.l. fra regionshospitalet:

2

Udskrivningsepikrise tilsendt e.l. fra regionshospitalet

1

GOP tilsendt el. fra regionshospitalet:

1
I alt

6 notater

Antal notater ved den kommunale rehabilitering:
Notat vedrørende GOP henvisningsskema:

1

Hjerterehabiliteringsnotat vedrørende
afklarende og afsluttende samtale:

2
I alt

3 notater

Ser man statistisk på fordelingen af bidragsydere til journaldata ses følgende fordeling for patientforløb A
(Figur 2).
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Figur 2. Fordeling af journaldata.

5.2.2. Kortlægning af mikrodata for patientforløb A
Kortlægningen af patientforløb A starter, da patienten fortsat føler sig utilpas efter henvendelse til egen
læge og henvender sig på regionshospitalet, hvor hjertelægerne finder patientens tilstand meget alvorlig
og iværksætter behandling på hospital (hjerterehabiliteringsfase 1). Forløbet fra indlæggelsen til afsluttet
hjerterehabilitering i kommunalt regi (fase 2) strækker sig over 162 dage. I forløbet er der samlet set
indsamlet 206 notater fra forskellige fagpersoner. Data er indsamlet fra regions- og universitetshospital
(bortset fra materiale udleveret og sendt til patienten, evt. data der ikke fremgår af regions- og
universitetshospital journalnotater, se bilag 1), de breve den tidligere egen læge har modtaget (men ikke
egen notat fra før indlæggelsen, og heller ikke fra patientens nye egen læge, se bilag 1),
hjerteambulatorium, kommunal rehabilitering, og kommunalt dagpenge og jobcenter.
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Vi ved således, at vi bl.a. ikke har mikrobiologiske svar. Vi tror, at der er flere data på hospitalet og data
fra kontakt med præhospitalet - dvs. ambulancen også under transporten mellem hospitalerne (se bilag 1).
Det indsamlede datamateriale er gennemlæst, og datas indhold er blevet kategoriseret via et
kodningsskema, der illustreres i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Illustration af kodningsskema.

Rela-

Dato

Tid

Sted

Fagperson

Handling

Kategori

tiv

Kategorisering
ud fra ICFklassifikationens
komponenter

Datatype

Kroppens
funktioner og
anatomi

Journal

Dokumentations
- system

Databevægelse

Tid
Dag 1

x.y.

10:04

2019

x.y.

10:06

Regionshospitalet,
Hjerteklinik

Sygeplejers
ke

Regionshospitalet,

Bioanalytik
er

Ultralyds
undersøgelse
af hjertet

Ekkokardiografi

Kroppens
funktioner og
anatomi

2019

Blodtryks- og
pulsmåling

Vitale
parametre

Elektronisk
patientjournal I

Til række
12

Journalnotat,
bioanalytiker

Elektronisk
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Kodningsskemaet, der samtidig fungerer som en vertikal tidslinje, beskriver alle hændelser fra start til
slut, hvor dag 1 angiver den første dag i patientens indlæggelses- og rehabiliteringsforløb og så videre.
Som det fremgår af kodningsskemaet, ses i kronologisk rækkefølge begivenheder for hele patientens
forløb: relativ tid, dato, tid, sted, fagperson, handling, kategori, kategorisering ud fra ICF, datatype,
dokumentationssystem samt databevægelse forstået som data, der flytter sig fra en ’station’ til en anden.

5.2.2.1. Behandling og rehabilitering for patientforløb A
Efter kortlægningen af data i kodningsskemaet (Tabel 1) kan patient A´s rehabiliteringsforløb indsættes
på en vertikal tidslinje i nedenstående Figur 3. Tidslinjen præsenterer derved i kronologisk rækkefølge de
betydningsfulde hændelser fra iskæmisk hjertesygdom opstår, dag 1, og til rehabilitering afsluttes, dag
162.
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Figur 3. Vertikal tidslinje med rehabilitering i patientforløb A.
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5.2.3. Datamængden og flow i rehabilitering i patientforløb A
Datamængden i hjerterehabiliteringsfase 1 og 2 kan billedliggøres i Figur 4, hvor hver kasse refererer til
’stationer’, hvor data er tilgængelige. Dobbeltpilene i figuren viser, hvor i forløbet data flyder, idet der
anvendes det samme elektroniske patientjournal som dokumentationssystem. Enkeltpilene viser, hvor i
forløbet, hvor i patientforløbet data aktivt videresendes fra fagpersoner eksempelvis i form af epikriser.

Figur 4. Illustration af datamængden i hjerterehabiliteringsfase 1 og 2.
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5.2.3.1. Hjerterehabiliteringsfase 1, hospitalsindlæggelsen
Figurens største kasse illustrerer de indhentede registreringer af data under patientens
hospitalsindlæggelse. Af figuren ses:
•

at der på regionshospitalet og universitetshospitalet samlet set er foretaget 153 journalnotater
inklusive notaterne i ambulatoriet efter udskrivelsen.

•

at patienten i løbet af de 16 indlæggelsesdage overflyttes mellem de to hospitaler seks gange.

•

at der i løbet af indlæggelsen sendes tre epikriser samt 1 genoptræningsplan (GOP) fra regions- og
universitetshospitalet til patientens egen læge.

Dobbeltpilene mellem hospitalerne viser, at data tilflyder begge automatisk.
Data kan til enhver tid tilgås af begge parter. Registreringerne tyder på, at de to hospitaler samarbejder
om at foretage nødvendige diagnosticerende undersøgelser og behandlinger. Patient A får derved stillet
sin diagnose, får foretaget den behandling, der er behov for og starter op i den medicin, der skønnes bedst
i forhold til symptomer og den pågældende diagnose.
Der er foretaget 153 journalnotater i løbet at de 16 indlæggelsesdage. Notaterne er foretaget af forskellige
fagpersoner. Af datamaterialet fremgår, at nogle notater er lavet helt ned på minutniveau. Det ses, at
registreringer i den akutte indlæggelsesfase i høj grad er relateret til livredende, behandlende og
diagnosticerende karakter knyttet til kroppens anatomi og funktioner. Som eksempel herpå ses, at der i
løbet af patientens første indlæggelsesdøgn, registreres data vedrørende diagnosticerende undersøgelser,
herunder bl.a. rekvirering af biomarkører, rekvirering og beskrivelse af hjertekardiogram,
ekkokardiografi, samt subakut henvisning koronar arteriografi.
Til illustration af at vi har været nede i detaljen, så ses der i løbet af patient A’s indlæggelse en del
registreringer, som kan danne grundlag for algoritmer, der præciserer patients tilstand og behovet
professionel handling. Eksempelvis ses, at fagpersoner laver 35 registreringer, hvor patientens vitale
parametre er målt og dokumenteret. Dertil ses, at patientens hjertemonitorering er aflæst og registreret 39
gange i løbet af de 16 dage indlæggelsen varer.
Gennem patient A’s indlæggelse ses også eksempler på dokumentation foretaget ud fra fagpersoners
individuelle vurderinger af behov for registrering. Dette gør sig blandt andet gældende, når data
vedrørende patientens følelser og oplevelser beskrives. Fx er smerte og sanseindtryk (registreret 11
gange).
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Af registreringer fremgår, at patient A undervejs i rehabiliteringsforløbet begynder at modtage
information og undervisning tilrettelagt på baggrund af fagpersoners vurdering af behov og relevans på
det givne tidspunkt i forløbet.
I forbindelse med patient A’s udskrivelse sendes en udskrivelsesepikrise til patientens egen læge og til
kommunal rehabilitering. Dertil skrives et informationsbrev indeholdende et kort resume af
behandlingsforløbet samt videre plan for rehabiliteringsforløbet, som skal udleveres til patienten.
Registreringerne er tilgængelige for de forskellige fagpersonener, mono- og tværfaglige og på tværs af
hospitalerne. IT- og dokumentationssystemerne ´taler sammen´ og der kan søges i journaldata for hele
indlæggelsesforløbet på de to hospitaler, der anvender samme elektroniske patientjournal som
dokumentationssystem.

5.2.3.2. Hjerterehabiliteringsfase 2, hjerteambulatorium og kommunal rehabilitering
Data viser, at patienten efter de 16 hospitalsindlæggelsesdage overgår til opfølgningssamtaler i
hjerteambulatorium ved regionshospitalet samt 12 ugers kommunal rehabilitering. Figuren viser, at der
ved hjerteambulatoriet på regionshospitalet efter patienten A´s udskrivelse, er foretaget ti journalnotater,
mens der er lavet to længere notater fra kommunal rehabilitering hhv. ved afklarende -og afsluttende
samtale med patient A og et notat der består af genoptræningsplan (GOP) tilsendt fra regionshospitalet.
I overgangen mellem hospitalsindlæggelsens (hjerterehabiliteringsfase 1), og kommunal rehabilitering
(hjerterehabiliteringsfase 2), ændrer registreringerne karakter. Efter hospitalsindlæggelsen bliver
mængden af registreringer mindre, og registreringen foretages ikke nær så ofte. Data går fra at være af
livredende karakter knyttet til kroppens anatomi og funktioner, til i høj grad at fokusere på patientens
aktivitet og deltagelse, herunder patientens egne oplevelser og beskrivelser af den fysiske og psykiske
tilstand.
Datamængden i hjerterehabiliteringsfase 2 er således mindre end under hospitalsindlæggelsen i
hjerterehabiliteringsfase 1. Dobbeltpilen viser, at data fra patientens hospitalsindlæggelse automatisk er
tilgængelig for hjerteambulatorium, hvor patienten får opfølgningssamtaler. Enkeltpilen viser, at data
mellem regionshospitalet og kommunal rehabilitering videresendes af en fagperson på baggrund af et
samtykke fra patienten i form af et korrespondancebrev og en genoptræningsplan (GOP).

5.2.3.2.1 Hjerteambulatorium ved regionshospital
Patienten har efter udskrivelsen flere opfølgningssamtaler på hjerteambulatorium ved regionshospitalet.
Registreringer viser, at der er afholdt syv samtaler ved hjerteambulatorium og foretaget 10 notater i
journalen. Den første opfølgningssamtale finder sted 14 dage efter patientens udskrivelse. Samtalerne og
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efterfølgende dokumentation finder sted med to-tre ugers intervaller. Første samtale er ved fysisk
fremmøde med en sygeplejerske, og samtalerne derimellem er telefonsamtaler med samme
hjertesygeplejerske.
Registreringer tyder på, at hjertesygeplejersken ved behov efter samtalerne med patienten konfererer med
en hjertelæge i forhold til bl.a. regulering af antihypertensiva, rekvirering af blodprøver samt behov for
opfølgende undersøgelser.
Afsluttende samtale afholdes som et fysisk fremmøde med en hjertelæge.
Af registreringer ses, at hjertesygeplejerskens dokumentation mest bygger på patientens egne oplevelser
og fortællinger. Data fokuserer på patientens oplevelser af smerter, behov for analgetika, respiration og
cirkulation samt patientens individuelle bekymringer om den iskæmiske hjertesygdom. Dertil ses, at det i
høj grad er patienten selv, der måler vitale parametre hjemmefra og informerer hjertesygeplejersken om
værdierne ved telefonkonsultationerne. Det ser ud til, at patientens motivation og evne til aktivitet og
deltagelse mellem fase 1 og fase 2 i hjerterehabiliteringen er afgørende for behandlingen. Dette blandt
andet fordi den medicinske behandling bliver reguleret fra gang til gang ud fra patientens egen puls- og
blodtryksmåling, samt øvrige beskrivelser af den psykiske tilstand og kropslige funktioner og/eller
begrænsninger. Det står i modsætning til registreringen under patientens hospitalsindlæggelse, da det her
var fagpersoners observationer, der primært lagde grundlaget for registreringen og behandlingstiltag.
Registreringer tyder på, at hjertesygeplejersken efter hver samtale, konfererer med en hjertelæge i forhold
til regulering af antihypertensiva, rekvirering af blodprøver samt behov for opfølgende undersøgelser.
Skønt journalnotaterne efter patientens udskrivelse blot finder sted hver 2.-3. uge, ses, at registreringerne
let kan fremsøges og sammenholdes. Dokumentationssystemet, der anvendes i hjerteambulatorium, er det
samme system, der blev anvendt under patientens indlæggelse, og data taler derfor sammen. Patient A
giver ved første opfølgningssamtale med hjertesygeplejersken tilknyttet hjerteambulatorium ved
regionshospitalet et mundtligt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til egen læge og
bopælskommunen. Derved sendes en endelig genoptræningsplan (GOP) til kommunen, hvor patientens
genoptræningsbehov ved udskrivelse beskrives samt at patienten må opstarte fysisk træning seks uger
efter, at han fik foretaget sin hjerteoperation.

5.2.3.2.2. Hjertesygeplejersken med delt ansættelse ved regionshospitalet og kommunal rehabilitering
En del af opfølgningssamtalerne med hjertesygeplejersken på hjerteambulatorium ved regionshospitalet
finder sted i samme periode og dermed sideløbende med, at patient A indgår i kommunal rehabilitering.
Det indledende interview med patient A viste, at den hjertesygeplejerske, der afholdt de
opfølgningssamtalerne ved hjerteambulatorium ved regionshospitalet, også var ansat ved kommunal
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rehabilitering. Der var denne hjertesygeplejerske, som patient A omtalte som central og afgørende for
rehabiliteringsforløbet. Patienten pegede på, at hun skabte sammenhæng, vished og tryghed for ham. Hun
har således været væsentlig for informationsflowet i patient A's rehabiliteringsforløb. Dette fremgår ikke
et eneste sted af registreringer. Havde vi ikke foretaget det indledende interview, havde vi altså ikke haft
mulighed for at forstå mekanismerne i registreringer og informationsflowet til fulde. Denne
hjertesygeplejerske er derfor skjult databærer mellem regionen og kommunen.

5.2.3.2.3. Kommunal rehabilitering
Registreringer viser, at patienten tilbydes 12 ugers kommunal rehabilitering i form af superviseret
undervisning og holdtræningsforløb med andre hjertepatienter med 24 planlagte træningssessioner. Der er
ikke indhentet dokumentation fra kommunen om de enkelte træningssessioner og undervisningsseancer.
Af dokumentationen er blot oplyst antallet af patientens gennemførte træningssessioner og den
procentvise deltagelse i træningssessionerne. Patienten tilmeldes den undervisning, der er relevant.
Eksempelvis ses, at patient A ikke indgår i rygestopskurset, idet han ikke ryger. De forskellige
undervisningsseancer kan have involveret forskellige fagpersoner, men det har vi ikke data på.
Af registreringer ses, at kommunal rehabilitering som standard indledes og afsluttet af henholdsvis en
samtale og screeninger bl.a. en cykeltest, en depressions-screening (HADS) samt forskellige målinger af
de vitale parametre, vægt og BMI. Der laves en kort og fokuseret beskrivelse af patientens hidtidige
forløb før påbegyndt genoptræning samt status efter endt genoptræning. Der er desuden et tredje notat
med genoptræningsplan (GOP) fra regionshospitalet. Fagpersoners dokumentation bygger på patientens
egne beskrivelser, følelser og tilfredshed undervejs i forløbet. Der tegner sig dermed et billede af, at
patientens egen aktivitet og deltagelse samt egen opfattelse af kropslige funktioner vægter højt. Patientens
egne beskrivelser står ikke alene, da registreringer viser, at der indledningsvist foretages diverse målinger,
screeninger og funktionstest, som igen laves til sidst i forløbet. Dette angiveligt som en form for målbar
indikator for effekten af patientens rehabilitering. De tre notater indeholder tilsammen 34 registreringer,
som beskriver patientens biospykosociale situationen ud fra ICF:
Kroppens funktioner: At patienten forbedrer sin kondition og fysiske form.
Aktivitet og deltagelse: Fysioterapeutisk intervention med henblik på, at patienten deltager i fysisk
træning og får afprøvet sin fysiske formåen under professionel vejledning og i trygge rammer. Dertil at
patienten introduceres til forskellige former for fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes behov.
Personlige faktorer: Fjerne eller mindske eventuel angst og nervøsitet for fysisk aktivitet og at patienten
får styrket sin motivation for at fortsætte med motion efter endt rehabilitering.
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Patientens rehabiliteringsforløb bliver således fokuseret og målrettet patienten, selvom der samtidig er
tale om et generaliseret gruppeforløb.
Der findes ingen registreringer ved kommunal rehabilitering, der direkte svarer til registreringer under
patientens indlæggelse på regionshospitalet. Det tyder derfor ikke på, at registreringer mellem
regionshospitalet og kommunal rehabilitering ’taler sammen’.

Af Figur 5 ses, at alle ’stationer’ ikke har adgang til den gennemsigtighed i dataproduktionen, som
kendetegner hospitalerne.

Figur 5. Data-flow i forløbet fra hospitalet.

5.2.3.3. Egen læge
Patientens egen læge modtager fire gange hhv. helbredsoplysninger og epikriser fra regionshospitalet:
Dag 1 ved diagnosticering og dag 2, hvor planen for behandling kendes, dag 16, hvor patienten udskrives,
og dag 34 modtager egen læge genoptræningsplanen (GOP). Da det ikke lykkedes os at indsamle notater
fra patient A´s nye egen læge ser vi af notater fra jobcentret, at patient A´s nye egen læge også tilsendes
en standardblanket vedrørende en lægeerklæring på anmodning fra patientens jobcenter. Fra lægevagten
sendes epikrise til patientens egen læge dag 17 og dag 22.
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Epikriserne fra hospitalerne er kendetegnet af at være på 1-1½ side, resumerende ift. diagnose og forløb,
status og plan. De danner sammen med egen læges undersøgelse af patienten grundlag for vurdering med
henblik på at lave en erklæring om patientens arbejdsevne. De data, vi har på dette, er ikke egen læges
notat, men den udfyldte lægeattest, som bekræfter patientens opfattelse af, at han er i stand til at
genoptage arbejde.
De indhentede registreringer viser, at patientens egen læge er den eneste gennemgående databærer ud
over patienten selv i hele patientens forløb dog kun med kendskab til data udvalgt til videreformidling fra
hospitalet. Egen læge er således en vigtig databærer mellem den regionale og kommunal rehabilitering og
jobcentret og dertil også den eneste, der har kontakt med alle aktører, der indgår i patientens
rehabiliteringsforløb, Figur 6.
Vi ved fra det indledende interview, at patient A’s forløb med iskæmisk hjertesygdom begynder ved egen
læge, som ikke finder tegn på hjertesygdom. Patienten føler sig fortsat utilpas og henvender sig på
regionshospitalets hjerteambulatorium, hvor hjertelægerne finder patientens tilstand meget alvorlig og
iværksætter behandling. Først herfra har vi data. Inklusionskriteriet hjertesygdom begrænser således
dataindsamlingen, så data først indgår, når hjertesygdommen er erkendt.

Figur 6. Data-flow til sagsbehandlingen på jobcentret (1).
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5.2.3.4. Lægevagten
Lægevagten sender to epikriser til patientens egen læge.

5.2.3.5. Jobcentret
De indhentede registreringer peger på, at data mellem regionshospitalet og kommunal rehabilitering,
patientens egen læge samt jobcentret ikke flyder automatisk. Kontakten er til patientens egen læge og
kræver en aktiv handling fra fagperson for, at data aktivt videresendes eksempelvis i form af en
lægerklæring på baggrund af patientens samtykke.
Kortlægningen af data viser, at jobcentret første gang bliver gjort opmærksom på patient A's sygemelding
fra arbejdsgiveren på første sygedag. Jobcentret modtager derefter en anmodning om refusion af
sygedagpenge fra arbejdsgiveren 30 dage efter patientens første sygedag. Jobcentret opretter på det
tidspunkt en sygedagpengesag. Det fremgår af registreringerne, at patienten tildeles et sagsnummer.
Af jobcentret får patienten tilsendt en anmodning om at bestille tid hos egen læge hurtigst muligt med
henblik på at få dokumentation på sygdomsforløbet samt en vurdering af den aktuelle og fremtidige
arbejdsevne (LÆ 285). Af registreringerne fremgår det, at patienten har pligt til at søge læge samt til at
medvirke ved jobcentrets samtale for fortsat at kunne få sygedagpenge, og for at arbejdsgiver kan få
sygedagpengerefusion. Det oplyses desuden, at patienten skal have været til læge inden 14 dage. Videre
oplyses, at patienten inden udgangen af 8. fraværsuge vil blive indkaldt til en samtale i jobcentret, hvor
der bl.a. skal drøftes muligheden for tilbagevenden på arbejde.
Jobcentrets kontakt til egen læge sker vedrørende anmodning om lægeerklæring. Der fremgår 44 notater i
form af standardiserede breve tilpasset denne patient. Registreringerne tyder på, at der er tale om et
standardiseret system, hvor data hovedsageligt indsamles via standardiserede skemaer og generelle
formularer.
Skønt patient A er i et alvorligt sygdomsforløb, skal han alligevel være aktiv og deltagende i forhold til
blandt andet at kunne møde op hos egen læge og fremskaffe den rette lægelige dokumentation, det vil
sige en lægeerklæring (LÆ 285) inden en given tidsfrist. Det skyldes, at dette område er bundet op på
lovmæssige krav og tidsfrister, som er afgørende for at fastholde retten sygedagpenge.
Hos patient A ser vi, at patientens egen læge spiller en vigtig rolle i formidlingen af patientens
sygehistorie - herunder vurdering af arbejdsevne. I denne situation er der det særlige, at patientens egen
læge (der ovenikøbet er ny) kun er bekendt med data fra patientens journal overleveret via epikriser fra
det behandlende regions- og universitetshospital. Umiddelbart efterspørger jobcentret ingen
dokumentation fra de fagpersoner, der har ekspertisen i forhold til patientens hjertesygdom.
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Af data fremgår det også, at patientens egne udtalelser og standardblanketten ’min plan’ over
beskæftigelsesforløb og fremtidige indsat skal understøttes med dokumentation fra patientens egen læge
og arbejdsgiver.

Figur 7. Data-flow til sagsbehandlingen på jobcentret (2).

Nedenstående Figur 8 viser data-flowet mellem de forskellige fagpersonener undervejs i rehabilitering i
patientforløb A. Dobbeltpilene viser de steder i forløbet, hvor data er tilgængelige, idet der anvendes det
samme elektroniske patientjournal dokumentationssystem. Enkeltpilene viser, hvor i forløbet data aktivt
videresendes af fagpersoner eksempelvis i form af epikriser og en genoptræningsplan (GOP). De sorte
pile angiver steder, hvor aktørerne efterspørger dokumentation, mens de grå pile demonstrerer de steder i
forløbet, hvor der tilbagesendes den efterspurgte dokumentation.
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Figur 8 Illustration af mikrodatas data-flow.
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6. Opsummering

•

Vi havde en tese om, at der kunne være udfordringer med at overdrage mikrodata i overgangene
mellem sektorer.

•

Vi antog, at den kunne afprøves ved at følge digitale registreringers veje for tre hjertepatienter og
kortlægge disse mikrodatas tilblivelse, lokationer, opsamling og vandring.

Vi ønskede med denne undersøgelse at følge data fra, at en iskæmisk hjertesygdom konstateres, til
borgeren er færdig med rehabilitering, for at se hvilke data der registreres hvor, af hvem og hvor de flyder
hen. Mikrodataprojektgruppen har i løbet af perioden forår 2019 – forår 2021 planlagt, igangsat og
afdækket overblik over eksisterende data hos det første af 3 patientforløb. Dette danner baggrund for en
analyse, der beskriver data i detaljen; relativ tid, dato, tid, sted, fagperson, handling, kategori,
kategorisering ud fra ICF, datatype, dokumentationssystem samt databevægelse. Det er vigtigt at gøre
opmærksom på, at data alene er et udtryk for de aktiviteter, der er registrerede og ikke et udtryk for alt,
hvad der er sket. Rapporten bygger heller ikke en grundlæggende forståelse af, at alt skal registreres, men
snarere en bevågenhed på om digitale data og deling af dem kan optimere borgernes udbytte af
rehabilitering. Resultatet af et patientforløb viser, at der er et bemærkelsesværdigt stort digitalt data
fundament i patientens journal på hospitalet tilgængelig for både regionshospital og universitetshospital,
som i dette tilfælde anvender samme system. Når de biomedicinske markører har gjort fyldest i relation til
behandling, standser deres flow. Imellem hospitalerne og egen læge, kommunal rehabilitering og
kommune udveksles færre data baseret på resume, hvor sidstnævnte skal rekvirere data. Det ser ud til, at
det, der er afsendt, er nået frem som tilsigtet.
En sygeplejerske bliver nævnt ved navn med stor taknemmelig for hendes engagement og overvågenhed.
Alle tre patienter tillægger hendes dobbeltansættelse ved regionalhospitalets ambulatorium og kommunal
rehabilitering afgørende betydning, fordi hun sikrede høj kontinuitet fra indlæggelse til afsluttet
kommunal rehabilitering. Det skal bemærkes, at interviewene frembringer denne information, men det
fremgår ikke af den systematiske gennemgang af registrerede mikrodata.
Vi havde en tese om, at der kunne være udfordringer med at overdrage mikrodata i overgangene mellem
sektorer. Vi kan på baggrund af det undersøgte forløb sige, at dette tilfælde illustrer et vellykket
behandlings- og rehabiliteringsforløb med de rigtige informationer på de rigtige steder og på de rigtige
tidspunkter i forløbet. Illustrationen viser også, at data-flow er opdelt, så ingen har overblik over alle data
og data-flow. Derfor kan ingen svare på spørgsmål i forhold til den samlede datamængde og data-flowet,
hvilket ikke er hensigtsmæssigt for patienten, fagpersoner eller forløbet. Ud fra interview kan vi sige, at
forløbet er optimeret af et personbåret data-flow.
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Denne rapport på baggrund af analysen af et af de tre patientforløb kan danne grundlag for en vurdering
af, om der skal arbejdes videre med projektet i Human First-regi. Det vil kunne frembringe vigtig viden
fra sammenligning, hvis de øvrige to forskellige patientforløb kategoriseres. Desuden lægger projekt- og
referencegruppen op til en analyse ud fra ICF-koder for at fremme rehabiliteringsvinklen gennem
tydeliggørelse af den rehabiliterende indsats gennem forløbet (Se eksempel tabel 1).

Hvad kan vi sige ud fra det vi så?

• Via det indledende interview fandt vi, at der ligger mange væsentlige informationer, som ikke
fremgår af mikrodata og dermed ikke er dokumenteret under normale forhold.
• Hvis vi ikke havde lavet disse indledende interview, havde vi ikke haft væsentlige oplysninger i de 3
patientforløb, som var vigtige for at forstå forløbene. Dette er en væsentlig oplysning i forhold til
evt. fremtidige undersøgelser af digitale data i patientforløb kan indfanges; Patienterne bør altid
spørges om deres oplevelser.
• En hjertesygeplejerske, der dels var ansat ved regionshospitalet og ved den kommunale
rehabilitering, blev beskrevet som et central og afgørende link i rehabiliteringsforløbet; Patienten
pegede på, at hun skabte sammenhæng, vished og tryghed. Dette fremgår ikke af mikrodata.
• Patientens oplevelse af forløbet ser ud til at stemme overens med det faktiske forløb, idet der er
overensstemmelse mellem patientens egne beskrivelser (interview) og dokumentationen bortset fra
sammenhængen skabt af hjertesygeplejersken, der både var ansat ved regionshospitalet og ved den
kommunale rehabilitering.
• Data vi ikke har indsamlet hos patient A; udleverede breve og informationsmateriale i forbindelse
med udskrivelsen, samt potentielle breve i E-boks.
•

Indsamling af data ved ’stationerne’ kunne kun foregå ved de ansatte fagpersoners indsats på grund
af GPDR. Samtidig havde kun fagpersonerne fuldt indblik i, hvad der blev registreret det
pågældende sted. Det, at vi ikke fik alle data, betød:
•

At fagpersonerne fortolkede, hvad der var alle digitale data,

•

At fagpersonerne skulle være villige til at indsamle data

•

At i dette studie skulle ’stationerne’ bruge deres egne midler til at honorere fagpersonerne, der
indsamlede data. et

•

Der findes digitale data under patient A’s hospitalsindlæggelse, som det ikke har været muligt at
indhente (se bilag 1). Således beror projektet udelukkende på de sundhedsprofessionelles notater i
patientens journal og de videresendte epikriser samt genoptræningsplan (GOP).

•

Regionshospitalet og universitetshospitalet anvender samme dokumentationssystem. Dermed var det
også forventeligt, at der var et frit og uproblematisk data-flow mellem de to hospitaler i forbindelse
med patientens indlæggelser. Det kunne også være interessant at undersøge, hvordan datas flow
ville
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være, såfremt patienten havde haft et tilsvarende indlæggelsesforløb, men på et hospital med et andet
dokumentationssystem.
• Der var registreringer, som ikke blev formidlet videre fra hospitalerne.
• Undervejs i rehabiliteringsforløbet sendes epikrise(r) til patientens egen læge(r).
• Patienten var bærer af informationer om sin psykosociale situation til egen læge, kommunal
rehabilitering og jobcenter.
• Patient A's (nye) egen læge var en afgørende databærer mellem hospitalerne og jobcentret alene
på baggrund af epikrise og samtale med patienten. Vi har dog ikke data derom fra egen læge.
•

Egen læge er den eneste fagperson udenfor hospitalet, der får informationer om, hvad der var sket,
resume af indlæggelse og tilstanden ved udskrivelse samt hvad der skal ske fremadrettet.

•

Det er lægens udsagn på baggrund af epikrise, genoptræningsplan og møde med patienten, der
lægges til grund for borgerens afgang til sygedagpenge.

• Patienten var rask før sin akutte iskæmisk hjertesygdom og havde et velfungerende hverdagsliv med
fast tilknytning til arbejdsmarkedet og stabile sociale forhold. Dertil var han kognitiv velfungerende
med sundhedskompetencer, så han kunne bevare og formidle overblik og i øvrigt kunne være
ansvarlig og gøre, hvad der var krævet i forhold til fremmøde og aktiv deltagelse.
• Patienten, hvis data vi har kortlagt, havde et ukompliceret forløb, en mellemlang uddannelse og en
velbevaret kognitiv funktion. Alligevel blev vi under interviewet bekendt med, at patienten synes, at
systemet ved jobcentret var meget svært at navigere i. Han fandt standardskemaerne svære at forstå
og udfylde.
• ’Stationerne’ havde forskellige formål og dermed forskellig registreringspraksis, således at en
’stations’ data krævede transformation for at bidrage ind i den næste ’stations’ målopfyldelse
(hospitalerne imellem undtaget).
• De opdelte ’stationer’ på patientens rejse gennem systemet betød, at data-flow blev brudt og krævede
igangsættelse af aktiv handlen fra fagpersoner og patient.
• Kategorisering af de to øvrige patientforløb vil give et mere nuanceret billlede.
• Dybdegående analyse af de tre interview vil kunne give en mere detaljeret beskrivelse af
patientoplevelsen.
• Vi kunne have fået større viden, hvis vi havde fået alle data.
• Vi kunne have fået større forståelse, hvis vi havde interviewet datagivere og -modtagere om deres

handlinger og begrundelser derfor.
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Bilag 1. Manglende data
• Data* der ikke fremgår af regions- og universitetshospital journalnotater
• Data fra patientens arbejdsgiver
• Data som patienten har fået udleveret informationsfoldere eller breve sendt pr. post/e-post
• Data fra kommunen om de enkelte træningssessioner og undervisningsseancer
• Data der vedrører hjertesygdom, men som ikke indgår da inklusionskriteriet er hjertesygdom.
* Data der ikke fremgår af regions- og universitetshospital journalnotater
1. Papirbreve

2. Henvisninger

Papirbreve og henvisninger tilgås ved at logge ind på Midt EPJ.

 Indtaste informantens CPR-nr. øverst til venstre.
 klikke på KORRESPONDANCE i venstre side af skærmen.

3. Rekvisitioner / svar

4. Mikrobiologi

5. Biokemi

Rekvisitioner/svar , mikrobiologi, biokemi og billeddiagnostik tilgås,
ved at logge på Midt EPJ.
 Indtaste informantens CPR-nr. øverst til venstre.
 klikke på REKVISITIONER & SVAR i venstre side af skærmen.

6. Billeddiagnostik

7. Historisk
medicinoversigt

8. Administrations
oversigt

Den historiske medicinoversigt og administrationsoversigten tilgås ved at
logge på Midt EPJ.

 Indtaste informantens CPR-nr. øverst til venstre.
 klikke på MEDICIN i venstre side af skærmen.

9. Aftalelister

Aftale lister og fremsøgte aftaler tilgås ved at logge ind på Midt- EPJ

10. Fremsøgte aftaler

 Indtaste informantens CPR-nr.
 Klikke på BOOKING øverst på skærmen.

11. Kontakter (Udskrift
over kontakter)

Kontakter tilgås, ved at logge på Midt EPJ

 Indtaste informantens CPR-nr. øverst til venstre,  og vælge KONTAKTER i
venstre side af skærmen.

12. Sygdomshistorik

Sygdomshistorik tilgås ved at logge ind på Midt- EPJ

 Indtaste informantens CPR-nr.
 Klikke på DOKUMENTATION
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