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Introduktion
Denne instruks giver en kort introduktion til hvordan du får adgang til SP-Link, hvad du kan finde af
forskellige oplysninger på en borger som du har i behandling, samt hvordan du navigerer rundt i SPLink.

Hvad er SP-Link
SP-Link er en internet baseret adgang, der giver sundhedspersoner, der ikke anvender hospitalernes
Sundhedsplatformen(SP), læseadgang til borgerens journaloplysninger i SP. Informationerne i SP er
en visning i et web vindue SP-Link. Alle data i SP-Link er tidstro.

Om SP-Link
Niveauer i SP-Link
SP-Link er opdelt i 3 niveauer:
Niveau 1. Velkommen til SP-Link – På denne side fremsøger du den borger som du vil indhente
oplysninger omkring. På knappen Nye aftaler er det muligt at få et samlet overblik over fremtidige
hospitalsaftaler for dine borgere.
Niveau 2. Her vises et Snapshot med overbliksoplysninger for den udvalgte borger. Herfra er det
muligt at vælge andre faneblade med flere oplysninger om borgeren; Fx Vis journal,
Resultatgennemgang, Allergier.
Niveau 3. Under Snapshot og Vis Journal er der underliggende faneblade med yderlige oplysninger
fra borgerens journal.
Navigation i SP-Link
Der er nogle generelle funktionaliteter til at navigere rundt i SP-Link.
Skal du forlade/lukke et faneblad, kan du anvende tilbageknappen
.

når den vises, eller

I enkelte tilfælde skal du vælge ”x” for at lukke.

Du kan komme tilbage eller videre i SP-Link fanebladene, ved at trykke på det faneblad du ønsker at
tilgå.
Obs! Det er vigtigt, at være opmærksom på, at når du navigerer rundt i SP-Link faneblade, kan du ikke
bruge tilbage- pilen i webbrowseren. Hvis du gør det så lukkes hele SP-Link.

Mange skærmbilleder har flere oplysninger end der kan vise på et skærmbillede – brug derfor scrollbar yderst til højre for at kunne tilgå alle oplysninger.
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Tekst med lyseblå farve i SP-Link er klikbare links, der fører videre til mere detaljerede oplysninger.
Øvrige informationer om SP-Link
Det er ikke muligt at dokumentere i Sundhedsplatformen via SP-link.
Ord fremhævet i kursiv vil blive forklaret i ordlisten sidst i guiden. I SP-journalen omtales borgeren
som ’patienten’.
Tidsinterval
Du kan via SP-Link tilgå SP-journaloplysninger for en borger i din Patientliste i 30 dage. Efter de 30
dage skal borgeren igen tilføjes din patientliste af en Enhedsadministrator.
Første gang du logger på
Første gang du logger på SP-Link skal du afgive en tro og love-erklæringen på at du behandler tilgåede
oplysninger fortroligt.
Logning af søgninger i SP-Link
Alle opslag via SP-link bliver loggede. Borgeren kan derfor i ”MinLog” på Sundhed.dk, se hvem der
har foretaget opslag i deres journal. Ligeledes bliver alle opslag registeret i SP-log. Sørg altid for kun
at tilgå oplysninger på relevante borgere med en behandlingsrelation.
Bryd Spærringen
Det kan forekomme, at der for enkelte borgere har været en ekstra grund til fortrolighed på hospitalet. Disse borgeres oplysninger vil på hospitalet blive markeret ’Fortrolig’. Hvis du via SP-Link har
behov for journaloplysninger for en sådan borger, vil du i SP-Link møde skærmbilledet ”Bryd Spærringen”. Her skal du angive årsag til at tilgå oplysningerne samt indtaste din adgangskode.
Den røde tekst i ’Bryd Spærringen’ – se billedet nedenfor - fortæller hvad du skal gøre. De forskellige
årsager findes i Årsagsfeltet, hvorfra du kan vælge en årsag til, hvorfor du vil tilgå borgerens journal.
Oftest vil årsagen være pga.: ”behandling af borger”.
Du kan vælge at udfylde Yderligere forklaring, men dette felt er ikke obligatorisk at udfylde for at
komme videre.
Angiv din adgangskode og accepter.
Hvis du har accepteret Bryd spærringen, vil der være åbent for journalen i 7 dage.
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Gennemgang af SP-Link
Log ind
1. På skrivebordet vises et SP-Link ikon. Log ind med dit eget tildelte brugernavn og password
og skift til personlig password, første gang du logger ind.
Din SP-link adgang er personlig. Det er kun dig der må ”logge på” med dette brugernavn og
adgangskode. Du må ikke videregive dit brugernavn og adgangskode til andre . ”Log af” SP-link når
du er færdig med at orientere dig.
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(obs Anmod om ny konto er ikke i funktion)

Du kommme efterfølgende til dette skærmbillede, hvor du ikke skal indtaste ”afsnit” men blot skal
acceptere.

Skift adgangskode
Under ”Menu” finder du Indstillinger. Klik på denne for at få adgang til at skifte adgangskode under
Brugerindstillinger
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Niveau 1. Velkommen til SP-Link
Når du er logget ind via SP-Link møder du Velkommen til SP-Link. For at vælge den borger du ønsker
oplysninger om, skal du klikke på ikonet Vælg patient

Herfra får du adgang til søge efter en borger i Patientsøgning.
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Niveau 1: Vælg patient/Patient liste

I Patientsøgning billede kan du fremsøge en borger ved enten at;
1. Indtaste navn eller CPR nr. på den borger du søger information om i feltet Navn eller CPR-nr.
2. Vælge fanebladet Mine patienter, der viser overblik over tilgængelige borgere og vælge den ønskede borger
3. Fremsøge borgeren under fanebladet Seneste, der viser dine seneste fremsøgte borgere og herfra
vælge den ønskede borger.
Hvis du ikke kan huske hele CPR nr. eller navn, kan du trykke på yderligere søgekriterier, så får du mulighed
for at taste en del af navn eller fødselsdato ind og fremsøge en borger.
Fra Patientsøgningsbilledet er det også muligt at få adgang til en Patientliste der viser overblik over de
borgere som du kan søge oplysninger om.
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Niveau 1: Kommende aftaler

Ved at klikke på Kommende aftaler får du et overbliksbillede af kommende aftaler for alle enhedens
borgere som der er oprettet behandlingsrelationer på i SP-link.

Niveau 2: Patient-Snapshot

Når du har fremsøgt en borger, kommer du automatisk til et ”Snapshot” af borgerens journaloplysninger.
Herfra kan du tilgå de øvrige faneblade på niveau 2; Vis journal, Resultatgennemgang, Allergier
Diagnoseliste, Historik , Søg i patientjournal, Personoplysninger og Kommende aftaler.
Hvis du ikke kan se alle faner på din skærm, kan du se hvilke muligheder der er under de tre prikker øverst
til højre.
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I borgenes snapshot får du et hurtigt overblik over borgerens journaloplysninger, både stamdata og kliniske
data.
SP-Links venstre side er et ”fast panel” med borgerens navn og CPR-nr. Du kan derfor hele tiden sikre dig,
at du er i rette journal, på rette borger. Der er desuden et felt Søg i patientjournal, samt oplysninger via
”scrolle funktion” hvor du kan se information om Cava/Allergier, Isolation og Smitterisiko, Behandlingsniveau, Covid status samt angivelse af hvornår SP-Link Adgang slutter for denne borger.
Feltet Søg i patientjournal kan anvendes til hurtigere at finde det specifikke du leder efter. Søgefeltet findes
både i venstre side af Snapshot, samt fra fanen Søg i patientjournal.
Ved at indtaste et søgeord i Søg i patientjournal, kan du finde det du søger , fx ’væske’.
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Alle oplysninger som indeholder ordet væske, vil
informationerne frem.

vises. Vælg og klik på søgeresultatet for at få

Behandlingsniveau:
Feltet Behandlingsniveau viser, hvorvidt patienten har fravalgt genoplivning ved hjertestop og/eller ikke
ønsker livsforlængede behandling . Ved at holde musen over feltet vises detajer om behandlingsniveau.

Under Patient-snapshot ligger fanebladene; Indeks, Aktive Best./ord, Flytningsrapport og Patientmedbragt medicin.

Niveau 2: Patient-SnapShot - Niveau 3: Indeks
PT ingen data - afventer
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Niveau 2: Patient-SnapShot - Niveau 3: Aktive Best./ord

Under fanebladet Aktiv best./ord. Kan du se oversigt over de bestillinger og ordinationer der er foretaget
på hospitalet.
Niveau 2: Patient-SnapShot - Niveau 3: Flytningsrapport

Navnet Flytningsrapport er ikke sigende, men her kan du søge mange oplysninger, så som behov for
Tolkebistand, pårørende , vægt, højde, væskeplan, og andre overbliksoplysninger.
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Niveau 2: Patient-SnapShot - Niveau 3: Patientmedbragt medicin

Her er registreret den medicin som borgeren har medbragt til hospital.
Niveau 2: Vis journal
Under Vis Journal ligger fanerne ( niveau 3): Behandlingskontakter, Notater, Epikrise/Notat til
prak.læge, Laboratoriesvar, Procedurer, LDA (Line,Drain,Airways), Medie, Udgående korrespondance,
Helbredsforløb, Henvisninger Indhold under fanerne gennemgås nedenfor.
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Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Behandlingskontakter
Under fanen Behandlingskontakter vises de kontakter borgeren har haft med hospitalet et år tilbage.

Hvis

Et lille sengeikon

betyder ”indlæggelse”.

Hvis du vil se oplysninger for en enkel kontakt, kan du gå direkte videre til oplysninger ved at vælge det blå
datolink.

Vil du se oplysninger for flere kontakter sættes flueben i de ønske kontakter. Derefter vælges Start
gennemgang.
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Hvis du ønsker

Herefter vises oplysninger fortløbende i datoorden.
Er der udarbejdet et ”Vurderingsskemaer” Eks.vis ”Early Warning Score” ses det under teksten med blå
skrift under en Behandlingskontakt.
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Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Notater
Under fanebladet Notater, vises alle notater fra borgerens kontakter med hospitalet et år tilbage i tiden.

Nyeste kontakt er listet først. Klik på Ydelsesdato pilen for at få sortere på ældste notat først.
Hvis du kun ønsker at se et enkelt notat, kan du gå dirkete videre til oplysninger ved at vælge det blå
datolink.
Hvis du vil se flere notater, sættes flueben i de ønskede notater. Derefter vælges Start gennemgang.

Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Epikrise/Notater til prak. Læge

Her vises de epikriser og ambulante notater som er sendt til borgerens egen læge. Ved at klikke på det blå
datolink for en given Epikrise vises indholdet. Der kan vælges flere epikser ved hjælp af flueben. Ved klik på
Start gennemgang vises de valgte epikriser.
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Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Laboratoriesvar

Under Laboratoriesvar vises alle ordinerede laboratorieprøver, herunder blodprøver, urinprøver mm.
Resultaterne af laboratorieprøver findes under Resultatgennemgang på niveau 2.
Hvis du kun vil se en specifik prøve, kan du gå dirkete videre til oplysninger ved at vælge det blå
datolink.Hvis du vil se oplysninger om flere prøver sættes flueben i de ønskede kontakter. Derefter vælges
Start gennemgang.
Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Procedurer
Under Procedurer vises alle ordinerede undersøgelser som borgeren har fået foretaget på hospitalet eller
der er bestilt tid til at borgeren skal have foretaget.
Hvis du vil at se detaljerede oplysninger om flere procedurer sættes flueben i de ønskede procedurer.
Derefter vælges Start gennemgang.
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Niveau 2: Vis Journal -Niveau 3: LDA (luftveje-dræn-adgang)
Under fanen LDA vises hvilke dræn, kateterer og evt. stomier mv. borgeren har fået anlagt på hospitalet
og evt. dato for hvornår de skal/er fjernes(t).
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Hvis du vil se detaljerede oplysninger om en enkelt LDA klikkes på den blå LDA.
Hvis du vil se detaljerede oplysninger om flere LDA’er sættes flueben i de ønskede. Derefter vælges Start
gennemgang.

Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Medie
Under Medie vises indscannede dokumenter fra 3. part. Ekspempelvis infomateriale fra kommuner,
diverse prøvesvar modtaget på hospitalet fra eksterne mm.

Hvis du vil se indholdet i et dokument, klikker du på den blå dato. Hvis du vil se indholdet i flere
dokumenter, sættes ”flueben” ud for de ønskede medier. Derefter vælges Start gennemgang.
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Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Udgående korrespondancer
Under Udgående korrespondancer vises udgående kommunikantion fra hospital. Ekspempelvis brev til
borgeren, korrespondancemeddelelse sendt til kommuner eller almen praksis mm.

Ved at vælge det blå datolink for en given udgående korrespondance vises indholdet.

Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Helbedsforløb
Under Helbredsforløb vises flere detaljer for den enkelte behandling. Ved at vælge det blå datolink for et
givent helbredsforløb vises indholdet.

Hvis du vil se detaljerede oplysninger om flere behandlingsforløb, sættes flueben i de ønske
behandlingsforløb. Derefter vælges Start gennemgang.
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Niveau 2: Vis Journal - Niveau 3: Henvisninger
Under Henvisniger vises modtagne visiterede henvisninger til hospitalet og afsendte henvisninger til ex.
Kommuner og speciallæger. Ved at vælge det blå datolink for en given udgående henvisning, vises
indholdet.

Niveau 2: Resultatgennemgang
Når du vælger Resultatgennemgang vises først side kaldet Guiden datointerval. Denne side giver dig
mulighed for at tilpasse visningen, som derefter vil vises næste gang du logger på.

Det anbefales at du markerer ”Alle data” og fjerner ”flueben” i ”Vis denne side, før du viser
Resultatgennemgang”.
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Derefter vælges Angiv som standard (øverst) og Acceptér (nederst). Du får herefter vist siden med
resultatgennemgangen.
Under Resultatgennemgang vises borgerens laboratorieresultater og billeddiagnostiske beskrivelser.
Visningen af resultatgennemgang giver mulighed for yderligere indstillinger af visning for tidsinterval,
opsætning og tendens datoer mm.

Ved at klikke på symbolet for eks. røntgenundersøgelsen, vises resultat af undersøgelsen.
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Niveau 2. Allergier
Under Allergier vises en liste over patientens allergier og allergiernes sværhedsgrad.
Vær opmærksom på at cave også er registreret her. (Allergier og Cave vises også i venstre sidebar)
Det er også muligt at se en historisk gennemgang af Cave ved at klikke på Se gennemgangshistorik.

Niveau 2: Diagnoseliste
Under Diagnoseliste vises en liste over borgerens aktuelle/tidligere diagnoser.
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Der kan vises historik for den enkelte diagnose ved at klikke på Vis historik.
Under Klinisk koordinering er et anamnesefelt og her vil borgerens henvendelsesårsag til hospital blive
angivet.

Er der flueben i kolonnen Min Sundhedsplatform? (yderste højre) kan borgerne se data i ”Min Sundhedsplatform”
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Niveau 2: Historik
Under Historik vises en oversigtsrapport med borgerens medicinske-, kirurgiske-, sociale- og familiemæssige historik. Det er her du finder oplysninger om livstilsfaktorer og familiære forhold. Der er mange oplysninger i dette skærmbillede så husk at bruge scroll funktionen.

Niveau 2: Personoplysninger
Under Personoplysninger vises en oversigtsrapport med borgerens personoplysninger, praktiserende
læge, kontaktperson mm. Det er også her det angives om der er behov for tolkebistand.
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Niveau 2: Kommende aftaler
Under Kommende aftaler kan du se borgerens kommende aftaler for de næste 30 dage. Datointerval kan
sættes op efter behov. Rapporten sorterer aftalerne på dato og tidspunkt. Aflyste eller ombookede aftaler
vises nederst på siden med det aflyste tidspunkt overstreget.

Log af
For at sikre patienternes informationer ikke tilgås af andre end dig, skal du logge af, når du er færdig med
at arbejde i SP-Link, eller når du er nødt til at forlade computeren i kortere eller længere tid. Dette gøres
ved at trykke på

SP-Link ordbog
Behandlingskontakt
Behandlingskontakter er de kontakter borgeren har haft med hospitalet. Det kan være en indlæggelse, et
ambulant besøg eller et telefonopkald fra borgerne til hospitalet. Behandlingskontakter kan ses under Vis
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journal. Når du gennemgår en behandlingskontakt, vil du kunne se information tilknyttet til det specifikke
hospitalsbesøg,
Links
Blå-Farvet tekst betyder at du kan klikke sig ind på et andet dokument. Du vil kunne finde links mange forskellige steder i SP-Link. Når din muse-markør bevæger sig over et link, vil markøren typisk ændres til en
hånd og link-teksten vil fremstå understreget.
Best./ord.
Afgivne Bestillinger eller Ordinationer af SP-læge
Hjælpefunktion
Når du holder ”musen over” en fane eller menupunkt vil en kort beskrivelse af feltet komme frem. Tryk på
ikonnet for en mere uddybende hjælpetekst (der mangler at bleve oversat i enkelte pssager)
Filtrer
Under ”vis journal” kan du for hvert af fanebladende benytte Filtre
For borgere med omfattende patientjournaler, kan det være hjælpsomt at indsnævre listen af besøg,
laboratorieprøver, mv. i journalen ned ved hjælp af filtre. F.eks. kan du under behandlingskontakt benytte
Filtre til at fremsøge patientens kontakt til et bestemt speciale
1. Under Vis Journal vælg den fane du ønsker at søge under.Tryk Filtre, for at åbne Filtre-siden og
marker ”Filtre” typen.
2. Tryk Anvend. Du kan herefter se dine søgeresultater og ”Start gennemgang” så vises der
fortløbende.
For

at

fjerne

de

valgte

søgekriterier

og begynde

en

ny søgning,

tryk

Fjern

filtre.
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