Patientoplysninger
Vælg ”CPOP Patientoplysninger” i menuen øverst til højre.

Herefter vises siden ”CPOP Patientoplysninger”

Hvis du ønsker at oprette et nyt barn i CPOP, altså indtaste nye data, skal du blive på
forsiden, eller vælge ”Registrere post”, som får forsiden frem.
Hvis du ønsker at se eller ændre data i en allerede oprettet post, tast ”Sök post”.

CPOP Personoplysninger – Nye data
Hvis du ønsker at oprette et nyt barn i CPOP, altså indtaste nye data, skal du blive på
forsiden for personoplysninger (se forrige side), eller vælge ”Registrere post”, som får
forsiden frem.
Børnene oprettes i databasen på deres personnummer med formatet ddmmåå-xxxx og
navn. For- og mellemnavne indtastes i feltet ”Fornavn”, mens efternavnet indtastes i feltet
”Efternavn”
Samtykke til deltagelse i CPOP skal afgives skriftlig på samtykke erklæringerne, som
findes på www.cpop.dk
Når du har indtastet alle data, trykker du på ”Spara”.
Herefter vises denne side:

CPOP Personoplysninger – Se eller ændre data
Hvis du ønsker at se eller ændre data i en allerede oprettet post, tast ”Sök post”.
Herefter vises denne side

Det er muligt at søge på alle felter i protokollen.
Indtast dit søgeord og tryk på ”Sök”
Herefter vises en liste over søge resultater.

Du kan nu se indholdet i en af posterne ved at klikke på ikonet under ”Visa” eller ændre
indholdet i posten ved at klikke på ikonet under ”Ändra”.

Hvis du vælger ”Visa” vises data i protokollen, uden at du kan ændre data. Hvis du vælger
”Ändra” vises data i protokollen, så du har mulighed for at ændre data. Når du har indtastet
dine ændringer trykker du på ”Uppdatera” nederst på siden. Dine ændringer er nu gemt.
De eneste felter du ikke må ændre er felterne ”Personnummer”, ”Efternavn” og ”Fornavn”.
Hvis disse felter skal ændres skal du kontakte den koordinerende fysioterapeut.
Du kan med søgefunktionen få lister over alle børn fra en bestemt kommune, eller alle
børn der følges på et sygehus. Du kan sortere listerne ved at trykke på en af overskrifterne
for eksempel ”Kommune”
Du kan eksportere dine søgeresultater til en Textfil eller en Excel fil.
Eksempel: Excel fil
Tryk på ”Excel fil (xls)”

Herefter vælger du ”Gem” eller ”Åben”.
Excel filen ser sådan her ud:

