
DERMBIO 2.0 vejledning



Søg efter patient

Brug søgefeltet til at fremsøge patienten 
ved enten at skrive navn eller CPR-
nummer. Når du har skrevet 4 cifre eller 
bogstaver vil muligheder komme frem



Patientliste

Tryk på ”patienter” 
for at få oversigt 
over patienter på 
dit hospital

Antal viste patienter, 
vælges her. 



Opret ny patient

Tryk på ”Tilføj ny patient” for at oprette 
en ny patient i DERMBIO.
Patienten skal oprettes af lægen, inden 
touchløsningen kan benyttes af 
patienten.



Opret ny patient

1. Indtast stamdata for patienten

2. Tryk ”Gem”



Brug af touchløsning

1. Der skal logges på touchløsningen 1 
gang ugentlig

2. Brugernavne og adgangskoder findes 
under ”Administration” i venstre side

3. Tryk på ”TOUCH BRUGER OG 
ADGANDSKODE”

4. Brugernavn og adgangskoder på dit 
site vil nu komme frem
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Tilføj nyt besøg

1

2

1. Tryk ”Tilføj nyt besøg”

2. Udfyld besøg

3. Tryk ”Gem”



Importer PROMs fra patientløsning

1. Se under ”Kiosk” i menuen på 
venstre side af skærmen

2. Tryk på det du vil importere

3. Automatisk åbnes det besøg pt 
har besvaret PROMs til



Tilføj ny ordination
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1. Tryk ”Ordination” i 
menuen til venstre

2. Tryk på ”Tilføj ny 
ordination”

3. Fremfind den ønskede 
ordination ved enten at 
tryk på feltet eller søge 
på nøgleord, enten 
indholdsstof eller 
handelsnavn. 
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Rediger medicin

1
2

1. Åben medicinlisten ved 
at trykke på ”Ordination” 
i venstre side af menuen

2. Tryk på ”Tilføj justering”

3. Tilføj dato og ønskede 
ændring af 
dosis/hyppighed 3



Seponér medicin
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1. Åben medicinlisten ved 

at trykke på ”Ordination” 
i venstre side af menuen

2. Tryk på ”Stop”

3. Tilføj dato og årsag til 
stop af behandling
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Oversigt over besøg og behandling

Tryk på ”Patienttavle” for 
at få overblik over tidligere 
besøg og behandlinger



Oversigt over besøg og behandling

Inde i patienttavlen 
kan desuden ses besøg 
på tidligere afdelinger 
ved at trykke på ”Load 
shared care
scoreboard”


