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Denne brugervejledning vil løbende blive opdateret. Du kan finde den seneste udgave på
hjemmesiden eller få den tilsendt ved at henvende dig til sekretariatet.
Kontakt DANBIOs sekretariat på tlf. 38 63 31 03 eller e-mail databasen@danbio-online.dk
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Log ind på DANBIO (som du plejer)
1. Åbn Google Chrome eller Mozilla Firefox som internet browser (DANBIO fungerer ikke godt i Internet Explorer)
2. Gå ind på DANBIOs hjemmeside: http://danbio-online.dk
3. Log-ind med brugernavn og adgangskode
DANBIOs forside før log-ind
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Søg efter en patient, oprette en ny patient og hjælpe-tur
DANBIOs forside efter log-ind
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Funktioner på forsiden efter log-ind:
- liste over afdelingens patienter (her: DemoHospital)
- søgefunktion
- tilføj ny patient
- log-ud
- ændring af adgangskode
- hjælpetur
Her kan du søge på eksisterende patienter for at indtaste data eller oprette nye patienter på afdelingen.
Ved at trykke på det blå spørgsmålstegn starter hjælpe-turen.
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Oprette en ny patient
Under søgefeltet til venstre finder du link til TILFØJ NY PATIENT.

Inden du opretter en ny patient, kan du tjekke, om patienten allerede er oprettet på en anden afdeling/klinik. Klik på [Tjek CPR].
Hvis patienten ikke allerede er oprettet, kan du oprette vedkommende som ny patient.

Bemærk: Patienten kan kun taste på kiosk, hvis han/hun er oprettet i DANBIO. Derfor er det i DANBIO 6 også muligt at vælge diagnosen
”Ukendt/Uoplyst”, som så kan tilpasses under konsultationen. Ukendt/Uoplyst vil udløse standardspørgsmål.
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Klik på Tilføj ny patient. Herefter vil du se følgende skærmbillede:

Her opretter du den nye patient og trykker gem.
Det er nu muligt for patienten at taske på touchskærmen

Patient oprettet i DANBIO på anden afdeling
En patient kan være oprettet i DANBIO tidligere, hvis han/hun har haft et forløb på en anden
afdeling/klinik. Du vil blive gjort opmærksom på dette, når du forsøger at oprette patienten. Kontakt
DANBIOs sekretariat på tlf. 38 63 31 03 eller e-mail databasen@danbio-online.dk for at få overført data fra
den tidligere afdeling/klinik.
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Du kommer nu til den tomme patienttavle. For at tilføje yderligere stamdata for patienten klikker du på stamdata som du finder i menuen i venstre kolonne.
Det er i denne menu, du kan finde link til at oprette et nyt visit, årlig status eller ordination.
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Du kommer nu til en fane, hvor du udfylder patientens Stamdata (detaljeret diagnose, diagnosetidspunkt, start på symptomer, behandlende læge mm.).

Bemærk at der er seks faneblade. Du finder klassifikationskriterierne for RA, SpA og PsA ved at klikke på de respektive faner. Klassifikationskriterierne er en
hjælp til at bestemme den korrekte diagnose. Projekter bruges, hvis patienten er med i et forskningsprojekt. Fanebladet Status giver dig bl.a. mulighed for at
markere en patient som afsluttet i DANBIO.
Tryk gem nederst for at afslutte udfyldelsen af stamdata.
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Opret nyt visit
Visit kan oprettes ved hjælp af to metoder:
1) Ved at importere data fra touchskærmen
2) Ved at klikke på opret nyt visit
1) Det nye visit oprettes ved at importere data fra touchskærmen. Klik på Ny kioskvisit i den røde boks til venstre.
Er kassen rød er data indtastet på touchskærm på afdeling/klinik
Er kassen gul er det et årsvisit
2) Oprette visit uden patienten har været på touch.
Vælg: Tilføj nyt visit.

Nu åbnes for registrering af data for et nyt visit, og der registreres som vanligt. Husk at gemme.
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Registrere i visit
1

2
3

Du bliver nu ført direkte til de faner som udfyldes i forbindelse med et visit. På den første fane – Standard – vil datoen for visit nu være lig med datoen,
hvor patienten har besvaret de ovennævnte spørgsmål på touchskærmen (hvis metode 1). Hvis visit er oprettet ved metode 2 (”Opret nyt visit”knappen) udfyldes dato for patientens besøg.
På fanen standard udfyldes også evt. symptomer siden sidst og status for NSAID, graviditet m.v.(frivilligt). I kommentarfeltet kan fx
lægens/sygeplejerskens kommentarer vedr. det pågældende visit indtastes.
Det er muligt at markere et visit som akut visit. Dette er en fordel, hvis man vil nøjes med at registrere f.eks. injektioner. Det pågældende visit tæller da
ikke med i opgørelser over afdelingens aktiviteter.
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Gå videre til næste fane ved at klikke på den ønskede. Fx Ledscore.

NB! Felterne på fanen HAQ vil allerede være udfyldt med de data, som patienten har tastet på touchskærmen ved metode 1.
NB! Du behøver IKKE AT TRYKKE GEM, når du hopper mellem fanerne. Faktisk frarådes dette, da du da vil blive ført ud til patienttavlen.

5

På fanen ledscore markeres hhv. ømme og hævede led ved at klikke på den respektive homunculus. Husk også at markere, hvis der ikke er
ledinvolvering – brug knappen klik her for 0-score.
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7
8
9

Udfyld behandler-VAS.
Bemærk, at det er muligt at vælge en udvidet homunculus. Klik på figuren for at åbne denne funktion. Udfyldelse af den udvidede homunculus er
frivillig.
Hvis relevant, gå videre til fanen Injektioner. Udfyldes ligeledes ved at klikke på figuren, og herefter tilføjes dosis og præparat.
Afslut ved at trykke Gem.
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10 Du er nu blevet ført ud til Patienttavlen, hvor en oversigt over de indtastede data vises. Bemærk, at hvert visit bliver en kolonne med dato øverst.
11 Hvis du vil tilføje data til et allerede oprettet visit, klik på datoen. Det pågældende visit bliver da ”åbnet” og du kan indtaste de data, der mangler.
Øverst på patienttavlen gives et overblik over følgende data:
Biobank status, diagnose, dage siden visit, aktiv biologisk behandling, aktiv DMARD-behandling, dato for seneste røntgen og DXA, IGM/AntiCCP status, årlig
status, samt behandlende læge.
På patienttavlen gives desuden overblik over HAQ, VAS, CRP, ledscore, injektioner og SAE.
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Opret ny ordination
1. (Slå patienten op) og vælg Medicin oversigt
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Du føres nu automatisk over til medicinoversigten.

Via den blå knap kan du tilføje ny medicin. Læg mærke til at du har medicinen i venstre side og justeringer i højre side.
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2. Vælg medicin, startdato, inklusionskriterier (hvis biologisk medicin), dosis, hyppighed og gerne vægt.
3. Tryk Gem – nederst på siden.
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4. Den oprettede ordination bliver nu synlig i medicinoverblikket. Medicinoverblikket viser alle aktive ordinationer.

Bemærk at dosis og hyppighed ved startdato markeres som ”initielt” i justeringsoverblikket. Har du fx ved en fejl klikket på forkert hyppighed er
det under HANDLINGER i højre side du kan rette ordinationen.
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Justering af ordination
1. Find den relevante ordination og klik på tilføj ny justering.

2. Tilføj dosis, evt. vægt, hyppighed og justeringsdato.
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3. Tryk Gem.
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Bemærk, den nye justering vil lægge sig som nr. 1 under den oprindelige.
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Seponering af ordination
1. Find den relevante ordination og klik på STOP ikonet.

2. Tilføj dato og årsag til behandlingsophør (bemærk: nederst på siden).
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3. Tryk Gem.
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4. Den seponerede ordination fremgår nu ikke længere af medicinoversigten
5. Klik på søg/stop ikonet får du en liste frem med afsluttede ordinationer.

6. Den afsluttede ordination vil vise sig markeret med rød farve inkl. stop årsag og stop dato.
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Journalnotat
Journalnotatet er en fil i Word-format, der dannes på grundlag af de data, som personale og evt. patienten selv har tastet i forbindelse med et visit.
Journalnotatet kan åbnes ved et klik på (popup) og bruges til at kopiere tekst fra, som herefter kan kopieres ind i f.eks. elektronisk patientjournal.
Der vil maksimalt være 5 journalnotater tilgængelige – for de seneste 5 visits.
Bemærk: Journalnotaterne er fortsat under udarbejdelse og vi arbejder på en bedre visning
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Årlig status
Bemærk årlig status bestilles automatisk og hentes automatisk ned til patientens forløb. Røntgendata, scanningsresultater, blodprøvesvar, højde og vægt tastes
i Årlig status.
Nyt i DANBIO 6
Det er ikke længere muligt at indtaste røntgenstatus og data vedr. IgM-RF/AntiCCP direkte fra patienttavlen. Disse skal tastes ind i det relevante år.

1. Klik på Årligt status oversigt i menuen i venstre side
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2. Klik på Ny årlig status
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3. Udfyld og afslut med at trykke gem.
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