
Log på KMD Care

Dobbeltklik på Ikon på skrivebord

Klik en gang på KMD Care ikon

KMD Care åbnes



Opsætning af udsøgning af kommunikation 
med sygehuset (SamBo aftalerne)

Nederst til højre findes der 3 kuverter, hvor der kan laves en standard opsætning.

Dobbelt klik på 1. kuvert

Vælg gruppe – BSF

Marker tildelte funktioner

Højre klik i det grå felt 

Vælg 

Vælg Gem som opstarts udsøgning 1



Svar Ja

Læsning af Kommunikation
Dobbelt klik på 1. kuvert (standard opsætning) i nederste højre hjørne.

Oversigt over kommunikation- Edifact fra sygehuset, dobbeltklik for at læse.

Besvarelse af kommunikation med sygehus
Højreklik på den Edifact der skal svares på og klik på Marker som behandlet.

Der kan Markeres som læst: (det kan bruges hvis der ligger advis som andre har taget sig, så de forsvinder fra 
oversigten, når der udsøges igen).
Marker alle advis som skal markeres som læst- højre klik og vælg: Marker som læst.



Højre klik og vælg Gør klienten til ”den aktive klient”.

Vælg: Moduler
Vælg: Klient.
Journal.

Så åbnes Klient journalen med den borger der du har valgt.

Vælg: indtast notat.
Overskriftkategori- vælg: Sygehus.
Overskrift – vælg: relevant overskrift:



Der udfyldes med relevant information.
Vælg søgeord BSF.
Marker i opret advis.

Klik på gem 
og notatet er gemt i Klient journalen og kommunikation åbnes.

Beskedtype vælges: Edifact sygehus.

Modtager vælges den afdeling beskeden skal sendes til ved at klikke på 

Vælg Edifactmodtager eks. en afdeling på OUH.
Klik på Udfør søgning.
Vælg den afdeling beskeden skal sendes til- ved at vælge ok eller dobbelt klikke.

Afdeling på sygehus kan vælges som favorit.



Klik på Gem (er nu sendt). 

Gem dokumentationen i SBSYS (kopi af dette)

Videresend kommunikation
Hvis der er behov for at videresende til Advisfunktionen: Socialpsykiatri.

Højreklik på Edifact eller advis vælg: Videresend.

Teksten fra advis/Edifact tages med, samt overskrift.
Beskedtype: Advis.
Type: Handling påkrævet.
Aktiv periode står til 14 dage, dette kan ændres.
Advisfunktioner: skriv socialpsykiatri, marker Socialpsykiatri.
Gem = send.
Når der er sendt til en advisfunktion, findes den nu i Mest anvendte advisfunktioner og kan vælges derfra.



Indsætte sagsbehandler
Klik på Moduler

Klik på Handicap, Psykiatri,Sundhed
Stamdata

Indsæt sagsbehandlers initialer

Klik på gem



Afgangsføre borgeren (afslutte borgeren)
Klik på Moduler
Klik på Klient

Klik på Afgangsfør klient

Under Moduler vælg Handicap, psykiatri, sundhed
Klik på Hjælp ophørt i modul eller anden årsag

Klik på 



Adgangen til Care klientjournal er givet under den forudsætning, at de medarbejdere med adgang udenfor ÆHF følger 
denne vejledning. Det er ikke muligt teknisk at afgrænse medarbejdernes adgang, hvorfor der er udarbejdet 
organisatoriske tiltag, herunder denne vejledning, som begrænser adgangen til borgernes oplysninger. 
Medarbejderne må kun tilgå de oplysninger, som vejledningen giver dem adgang til, da det kun er disse oplysninger, som 
er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde. Disse oplysninger omfatter korrespondancer med og adviser fra 
sygehusene på bestemte borgere. 

Det er kun medarbejdere som har modtaget undervisning og som er instruereret heri i, som må tilgå de oplysninger, som 
vejledningen giver dem adgang til. Ingen medarbejdere må få adgang uden den nødvendige undervisning. 

Alle deltagere i undervisningen vil blive registreret. 

Der vil blive ført tilsyn med adgangsloggen i Cares klientjournal således, at vi sikrer den rette anvendelse af adgangen 
efter denne vejledning. 

Support man-fredag 8-13 tlf. 65513085
Support.aehf@odense.dk

mailto:Support.aehf@odense.dk

