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DRK - Journalskemaer – 'Medicinsk modtagelse' 
 
Modtagelsesstatus-voksen er fremadrettet et intelligent spørgeskema i form af 'Medicinsk modtagelse', hvor 

spørgsmålene, der præsenteres, afhænger af svarene, der gives. Tidligere journalskemaer af typen modtagelsesstatus-

voksen kan fortsat vises og udskrives.  

 
1. Åbn Journalskemaer med <Ctrl+D> eller ved at klikke på ikonet:   

2. Marker typen modtagelsesstatus-voksen og opret en ny medicinsk modtagelse voksen med <Ins>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Udfyld og afslut 'Medicinsk modtagelse voksen' 

Besvar spørgsmål ved enten at skrive svarets første bogstav ('J' for Ja, 'N' for Nej, 'V' for Ved ikke). Alternativt brug 

mellemrumstasten eller klik med musen. <Tab> tasten kan anvendes til at tabulere ned igennem spørgsmålene på en 

side. Ved nogle spørgsmål vælges en af de viste valgmuligheder.  

Ved besvarelse af spørgsmålene udfyldes fra toppen og ned startende med Indledning (Rammer), da systemet på 

den måde automatisk sætter flueben ud for et aktuelt emne, når dertilhørende side er komplet udfyldt og automatisk 

hopper til næste emne/side. Undtaget er de tilfælde, hvor sidste felt på en side er et tekstfelt. I de tilfælde skal i stedet 

anvendes <Tab> tasten eller klikkes på knappen '>', som er nederst i skærmbilledet.  

Ved behov for at afbryde udfyldelsen anvendes <OK> for at gemme journalskemaet. Ved efterfølgende åbning kan 

udfyldelsen let genoptages, da systemet husker siden.  

Journalskemaets 

spørgsmål er opdelt 

i områder 

indeholdende emner 

med et vist antal 

spørgsmål per side. 

De fleste spørgsmål 

er obligatoriske. 

 

Ved nogle spørgsmål vises en pop-up, som kan bestå af en vejledende tekst og/eller en 

handletekst.  

Skriftfarven på en vejledende tekst er hvid, mens den er rød på en handletekst. 

Vis teksterne i fuld skærm med <Ctrl+F8>.  

Skjul de vejledende tekster ved hjælp af højreklik menuen.   

Ved oprettelse af 

nyt journalskema er 

der taget højde for 

køn. Spørgsmål, 

som kun stilles til 

kvinder er området 

'Somatisk' ('Genitale 

system' og 

'Graviditet').  

 
Hjælpelinien viser, 

hvilke funktioner og 

genveje, der kan 

anvendes i det 

pågældende felt. 
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Afslut et journalskema efter endt udfyldelse. Journalskemaet kan ikke redigeres efterfølgende. 

 

4. Ved afslutning af en medicinsk modtagelse  

Besvarelser på spørgsmålene i tabellen nedenfor vil ved afslutning fremgå af Patienthovedet:  

Bemærk: Skulle der mod forventning allerede være data udfyldt på Patienthovedet i felterne nedenfor, vil de data ikke blive overskrevet 
med data fra journalskemaet.  

Besvarelse til spørgsmålet omhandlende Overføres til Patienthoved feltet Bemærk 

Modersmål (sprog) Tolk   

Tolkesprog (sprog) Tolkesprog Indholdet af feltet 
overføres til 
kalendernote ved 
booking af en tid 

Cave Cave 'Nej' -> "Ingen cave" 
i feltet på 
Patienthovedet 

Svanger Svanger  

 Overføres til Egenomsorg:   

Stoffer -> Fast forbrug af stoffer -> 'Ja' 'Misbruger'  

Ører -> Høretab -> 'Ja' 'Høretab'  

Syn -> Konstateret/medfødt blindhed -> 'Ja' 'Synstab'  

Bevægeapparat -> Kræver handicappet 
hjælpemidler -> 'Ja' 

'Behov for hjælpemidler'  

Bevægeapparat -> Selvhjulpen -> 'Nej' 'Behov for hjælp/pleje'  

Psykiske klager -> Er du i behandling for en 
psykisk sygdom -> 'Ja' 

'Psykisk lidelse'  

Vurdering af asylansøgers evne til egenomsorg: 
 
Behov for medicinadministration -> 'Ja' 
 
Behov for hjælp/pleje -> 'Ja' 
 
Behov for særligt botilbud pga. fysisk/psykisk 
handicap -> 'Ja' 
 
Er asylansøgeren i stand til selv at opsøge 
klinikken, med henblik på at få behandling -> 'Nej' 

                                                                         
    
'Medicindosering'                   
 
'Behov for hjælp/pleje'                                  
 
'Behov for særligt botilbud pga. fysisk/psykisk 
handicap'                   
                                                                                                  
'Er ikke i stand til selv at opsøge klinikken, med 
henblik på at få behandling' 

 

 

Derudover vil resultater fra besvarelserne til siden Værdier (Vægt, Højde, Blodtryk (systolisk), Blodtryk (diastolisk) og 
Puls blive oprettet i Laboratorietal samtidig med automatisk beregning af BMI.  

Derudover dannes automatisk ved afslutning: 

 en oversigt over besvarede spørgsmål. 

 en handleplan indeholdende aktioner foranlediget af den medicinske modtagelse. 

 feltet 'Modtagestatus' på Patienthovedet vil blive udfyldt med 'Medicinsk modtagelse + d.d.' 

 et journalnotat 'Medicinsk modtagelse' vil fremgå i Journalen, hvorfra der kan springes til journalskemaet med 

<F3> eller dobbeltklik.   
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5. Oversigten 

Oversigten over besvarede spørgsmål dannes og fremkommer lige efter afslutning af et journalskema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Handleplanen 

Handleplanen er en opfølgning på resultaterne fra den medicinske modtagelse. Handleplanen kan tilgås og udfyldes i 

Journalen og Journalskemaet, hvor den henvender sig til lægen/sygeplejersken på henholdsvis opholdscenteret og 

modtagecenteret.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Journal fremgår handleplanen så længe der er 

aktioner, der skal følges op på. Såvel sygeplejerske 

som læge aktioner vil fremgå af handleplanen uanset 

brugerlogin. Marker en aktion og gå til den aktuelle 

aktion i journalskemaet med <F3> eller dobbeltklik. 

Nogle aktioner har et ikon tilknyttet indeholdende 

supplerende tekst, som kan vises ved at holde musen 

henover (se udklip).   

Når aktionerne er handlet på, kan 

lægen/sygeplejersken sætte et flueben, hvorefter 

opgaven forsvinder fra handleplanen i journalen, når 

journalen lukkes.  

 

I Journalskemaet fremgår handleplanen ved at 

markere et afsluttet journalskema og med <F2>, 

dobbeltklik, <Alt+H> eller ved at vælge knappen 

nederst (se udklip) at få vist journalskemaet. Marker en 

aktion og få vist den aktuelle aktion i journalskemaet 

med <F3> eller dobbeltklik. 

Der gælder det samme som ved visning af 

handleplanen i Journal, at der kan sættes flueben, når 

en aktion er handlet på. Aktionerne forsvinder dog ikke 

fra handleplanen, dermed bevares historikken. 

I Journalskemaet er det modsat i Journal muligt at 

fortryde en markering i kolonnen "Udført" inden for 

samme dag.  

 

Oversigten giver et hurtigt overblik ved udelukkende 

at vise besvarede spørgsmål.  

Når oversigten dannes, vil en .pdf fil samtidig blive 

dannet og gemt i modulet Media. Udover oversigtens 

indhold vil filen også indeholde forskellige stamdata 

som navn, nation, fødselsdato mv.  

Udskriv filen fra Journalskema med <F5>. 

I forbindelse med FNUX eksport vil filen automatisk 

blive medsendt. I forbindelse med 'Udskriv patient' vil 

det være muligt at vælge 'Medicinsk modtagelse'. 
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