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Formål 
Formålet med diagnosekortet er, at du nu kan dele en patients diagnoser online til patienten via Min Læge 

Diagnosekortet i XMO 
I XMO er der ikke længere noget, der hedder en fast diagnose. Dette hedder nu en forløbsdiagnose og kan 

opdeles i 2 kategorier: ”Aktuelle forløbsdiagnoser”, og ”Afsluttede forløbsdiagnoser”. 

Patientforsiden 

Allerede på patientforsiden, vil du bemærke at der er sket ændringer. Feltet i midten som før hed ”Kroniske 
diagnoser”, er skiftet ud med 2 mindre felter der hedder hhv. ”Aktuelle Forløbsdiagnoser” og ”Relevante 
Forløbsdiagnoser.  

 

Aktuelle forløbsdiagnoser, viser det samme som det der førhen hed ”Kroniske diagnoser”.  
Relevante forløbsdiagnoser, viser en afsluttet forløbsdiagnose, som du har vurderet til stadig, at være 

relevant for patienten. Det kunne være at patienten har haft cancer, som er blevet kureret, men at 

diagnosen stadig er relevant, hvis det skulle bryde ud igen. 
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Overbliksjournalen 

I overbliksjournalen vil du også bemærke, at der er sket ændringer i filterkolonnen til venstre.  

 

Her er ”Faste Diagnoser” skiftet ud med hhv. ”Aktuelle Forløbsdiagnoser”, ”Relevante Diagnoser” og 
”Afsluttede Forløbsdiagnoser”, hvor diagnoserne vil være placeret, alt efter hvilken status de har fået 
angivet.  
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Administrering af forløbsdiagnoser 

Hvis du i overbliksjournalen trykker ”Søg diagnose(f7)”, vil du i dialogboksen se at der er kommet en ny 

fane der hedder ”Diagnosekort”.  

Herinde finder du selve administrationsdelen af diagnosekortet. Det er i dette vindue, du vil kunne 

administrere patientens forløbsdiagnoser.  

 

Du kan i vinduet vælge om en diagnose skal deles online eller ej og du kan vælge at privatmarkere 

diagnosen. 

Du kan også vælge at dele alle diagnoser på én gang eller ej. Dette gøres under ”Flere funkioner”-

>”Sæt/Slet ”Delt” for alle diagnoser” 

Hvis en patient ikke længere skal have sin forløbsdiagnose, markerer du pågældende diagnose og trykker 

”Ret på diagnosekort (f9)” hvorefter en dialogboks kommer frem, hvor du kan angive en slutdato for 
diagnosen, samt om diagnosen skal markers som Relevant (og dermed stadig fremgå på patientens 

diagnosekort). 
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Sætter du en slutdato (Bemærk at der pr. automatik, sættes et flueben i Relevant!) og trykker ”Gem”, vil 
diagnosen nu fjernes fra ”Aktuelle forløbsdiagnoser”, og flyttes ned under ”Afsluttede forløbsdiagnoser”, 

samt ”Relevante forløbsdiagnoser”. Vælger du at fjerne fluebenet i ”Relevant”, vil diagnosen kun flyttes 

ned under ”Afsluttede forløbsdiagnoser”.  
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Det er også muligt at gøre kontaktdiagnoser relevante i forhold til patienten. Dette gøres ved at vælge 

fanen ”Søg blandt tidligere diagnoser”.  

 

Her findes alle kontaktdiagnoser på patienten. Markér én diagnose, og tryk derefter på ”Tilføj/Ret på 
Diagnosekort(f9)”. Du vil nu ligesom før blive præsenteret for en dialogboks, hvor du kan sætte flueben i 

om diagnosen er relevant for patienten. 

Når du har lavet de ændringer du skal og forsøger at lukke vinduet ned, vises en lille dialogboks med de 

ændringer du har foretaget dig. 
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Nu vil du kunne se ændringerne ude i filterkolonnen til venstre i overbliksjournalen, samt på 

patientforsiden.  Der er nu angivet et årstal for afslutningen af diagnosen. 

 

   

Rette flere diagnoser på én gang 

Det er muligt at rette flere diagnoser på én gang. På diagnosekortet gøres dette ved enten at holde ”Ctrl” 

nede, og derefter vælge de diagnoser du vil rette i, eller holde ”Shift” nede og vælge 2 diagnoser, hvorefter 

alle de diagnoser, som er imellem de to, vil blive valgt.  

I vinduet ”Søg blandt tidligere diagnoser”, gøres det ved, at du markerer de diagnoser der skal rettes i, med 

mellemrumstasten, hvorefter der sættes flueben i pågældende diagnoser.  

I begge tilfælde trykkes der efterfølgende ”Flere Funktioner”->”Rediger flere diagnoser”, eller 

genvejstasterne ”Ctrl+M” 
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Den dialogboks der kommer frem, er lidt anderledes end den der vises ved redigering af en enkelt 

diagnose. Men princippet er det samme. Man kan vælge om de valgte diagnoser er aktuelle eller ej, eller 

om de er uændret. Det samme gør sig gældende for om de er relevante eller ej.  

Slut datoen er inaktiv som default, men aktiveres så snart diagnoserne sættes til ikke at være aktuelle 

længere. 

Opret diagnose uden notat 

Det er nu muligt at oprette diagnoser uden først at oprette et notat. Dette gøres ved at trykke ”Søg 

diagnose (F7)” i overbliksjournalen. Herefter trykkes ”Flere funktioner”->”Tilføj diagnose(r) til 

diagnosekortet (Ctrl+F5)”. Der kommer nu en ny dialogboks frem, hvor man kan trykke ”Opret 

forløbsdiagnose (F5)”.  

 

Nu vil du kunne søge en diagnose frem som vanligt. Dobbeltklik herefter på den diagnose du vil tilføje. Tryk 

”Gem” og diagnosen tilføjes nu til diagnosekortet, og du har nu samme forudsætninger for at dele og 

privatmarkere diagnosen. 

Værd at vide! 

Førhen kunne du i journalen, når du trykkede ”Søg diagnose(f7)” dobbeltklikke på diagnoser, og lave filtre i 

journalen herfra. Dette kan du stadig, men du kan ikke kombinere det med at administrere 

forløbsdiagnoserne i diagnosekortet selvom du kan se fanen. Enten laver du filtre, eller også administrerer 

du diagnosekortet.  

Det er ydermere også muligt at vælge fanen ”Diagnosekort” når du opretter et notat og vil påføre en 

diagnose. Her gælder det samme med at du ikke kan gøre begge dele. Enten tilføjer du en ny diagnose, eller 

også administrerer du diagnosekortet.  

 


