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1. Sådan vises dine kladder
Vælg menupunktet ’Henvisninger’:

Efter klik på menupunktet præsenteres du for udbakken, hvorfra du vælger fanen ’Mine kladder’

Efter klik på fanen præsenteres du for en oversigt over dine gemte kladder. Har du ingen kladder, vil
oversigten være tom.

Af oversigten fremgår dato for, hvornår kladden blev gemt, CPR-nummer på patienten kladden omhandler, samt hvilken henvisningstype kladden er basseret på.
Ønsker du at fortsætte oprettelsen af henvisningen ud fra kladden, klikker du på ’Opret henvisning’ ud
for kladden.
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Efter klik åbnes et oprettelsesvindue for den patient og henvisningstype, kladden er baseret på.
Fra oprettelsesvinduet klikker du på ’Hent kladde’ for at indsætte kladdeteksten i henvisningen.

Ved klik på ’Hent kladde’ åbnes nedenstående dialog.

Ved klik på ’Hent’ hentes kladdens gemte tekst indsættes i feltet ’Oplysninger til behandler’ i henvisningen og samtidig bliver kladden slettet fra oversigten ’Mine kladder’. Herfra kan henvisningen færdiggøres.
Du skal være opmærksom på, at hvis du allerede har indtastet oplysninger i feltet 'Oplysninger til behandler', overskrives disse ved klik på ’Hent Kladde’

2. Særlige forhold
I det følgende beskrives særlige forhold, som du skal være opmærksom på, når du tilgår oversigten over
dine kladder.

2.1 Visning af kladder
Når du tilgår oversigten over dine kladder, kan du udelukkende se kladder, der er gemt af dig på din aktuelt indloggede organisatoriske enhed. Dette betyder, at det er dine kladder, og at de ikke deles med
andre medarbejdere, der er tilknyttet din afdeling/klinik.
Oversigten over dine kladder kan indeholde forskellige henvisningstyper på tværs af forskellige patienter
og alle de viste kladder kan benyttes til at færdiggøre en henvisning. En undtagelse er dog, hvis du har
startet DNHF Web GUI via browser opstart i låst tilstand. Her får du vist samme oversigt over dine kladder, men det er kun ved den patient, der er i fokus, at funktionen ’Opret henvisning’ aktiv.
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2.2 Undtagelser for kladder
Løsningen understøtter ikke kladdefunktion for pakkehenvisninger, da pakkehenvisningerne er dynamiske og kan ændre sig i indhold, modtager mm.

2.3 Slet kladde
Du sletter kladder ved at anvende dem. Det vil sige, at når en kladde bliver hentet ind i en henvisning,
bliver kladden samtidig slettet.
Kladder slettes desuden automatisk som en del af driftsoprydningsjobbet, på linje med audit logs, datakommunikations logs, m.v. For kladders vedkommende slettes de efter 30 dage.
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