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 Indtast cpr-nr. Alle cifre tastes uden mellemrum. Man skal ikke trykke på 
Retur, den skifter automatisk til næste skærmbillede. 
 

 

 Onkologi   Sæt markøren på fanen Onkologi. Vælg skema. 
 
Der kan der komme et spørgsmål vedr. valg af behandling. 
Til patienter i protokol a bruges samme skema som protokol c. 
 

 

 Det røde kryds    X Tryk her for at vælge serie. 
 

 

 Kalenderen     Tryk her for at vælge dato.  
Datoen under kalenderen er datoen på forrige serie. 
 

 

 Højde  Angives i cm. Meter tastes med 2 decimaler, men uden komma. 
Eks: 1,7 m, tast 170 
 
Hvis højden er uoplyst i 0. måned, tastes 999 (3 ni-taller). 
I 6. og 12. måned springes feltet over, hvis højden er uoplyst. 
 

 

 Vægt Angives i hele kilo uden decimaler.  
Er 1. decimal 5 eller derover, rundes op. 
Eks: 68,6 kg., tast 69 
 
Hvis vægten er uoplyst i 0. måned, tastes 999 (3 ni-taller). 
I 6. og 12. måned springes feltet over, hvis vægten er oplyst. 
 

 

 Endokrin terapi Vælg fra boksen. Man kan ikke taste et tal i stedet. 
 

 

 Adjuverende 
strålebehandling 
 

Vælg fra boksen eller tast. 
0 (nul) for ”nej” og 1 for ”ja” 
 

 

 Recidiv Objektiv undersøgelse. 
Vælg fra boksen eller tast  
0 (nul) for ”intet recidiv” og 1 for ”recidiv” 
 

 

 Rgt,thorax 
Rgt skelet 
UL/CT hepar 
 

Røntgen af thorax, Røntgen af skelet, UL/CT hepar 
Vælg fra boksen eller tast 
0 (nul) for ”intet recidiv” og 1 for ”recidiv” 
 

 

 Gem 
Opdater indtastning 

Når en serie er tastet, gemmes indtastningen inden man går til 
næste serie.  
Tryk på Gem for at gemme de nye indtastninger.  
Når data er gemt, står der Opdateret øverst på siden. 
 

 

 Tilbage uden at gemme Man kan gå tilbage uden at gemme ved at trykke på en anden 
fane, f.eks. Mammaskema.. 
 

 

 Afslut Tryk på en anden fane, f.eks. Mammaskema, Indtast CPR eller 
Log ud. 
 

 

 


