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Dette er en kort brugervejledning til den kirurgiske rykkerliste i DBCG's web-system 

 

Når man har logget ind og er inde på billedet hvor man ellers skal indtaste CPRnr, er der til venstre 
kommet et nyt felt der hedder "rykkere". Når man trykker på det fremkommer et underfelt, med 
"Kir-Rykkere", og når man klikker på det, kommer rykkerlisten til højre. Det kan godt vare lidt 
inden den kommer frem, men aldrig over 1 minut.  

På rykkerlisten vil der være CPRnr, og ud for det, hvilket skema der rykkes for. Ved at markere 
CPR, kommer man ind på patienten, der er "åbnet", så man kan indtaste relevante, manglende data. 
Man skal den vej ind, for at spærringen for ændring af mere end 1 år gamle data er ophævet. Efter 
man har udfyldt det manglende skema og gemt, forsvinder patienten fra rykkelisten dagen efter.  

Man skal lige være opmærksom på at der kan være enkelte fejl, fordi patienten er fejlindberettet fra 
anden side (f.eks. af en patolog). I så tilfælde må man lige sende en mail til sekretariatet og få hende 
slettet fra listen. 

Selvom adgangen til rykkerlisterne oprindelig er udviklet til den lodrette menu til venstre i 
skærmbilledet, så er det også muligt at komme til rykkerlisterne hvis man bruger vandret menu 
øverst i skærmbilledet. 

Man kan kun se rykkere for data på patienter som hører til samme afdeling som web-brugeren selv 
er registreret under. 

Der er lavet et tilsvarende rykkersystem til patologerne. I den kirurgiske rykkerliste har vi indtil 
videre ladet bruger-id for den bruger der har startet indtastningsforløbet stå i rykkerlinjen, sammen 
med de øvrige rykkeroplysninger på cpr-nummeret. På kirurgirykkerlisten vil dette bruger-id ofte 
tilhøre en patolog. 

Vi håber at rykkersystemerne vil være nyttige for afdelingerne. 
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På vegne af DBCG sekretariatet 

 
 
 
DBCG sekretariat 
Rigshospitalet, afsnit 2501 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 

 
Tlf:  
Fax: 
e-mail:  

38 66 06 60 
38 66 06 70 
dbcg@dbcg.dk 

 


