For at få adgang til din sårjournal på www.pleje.net, skal du have adgang til internettet.
Du kan både bruge computer og en tablet.

1. Du kan enten bruge dit Nem-ID til at logge på systemet
2. eller du kan få et brugernavn og en adgangskode af den
sårsygeplejerske, der har oprettet din sårjournal.
Mit brugernavn:…………………………………………

Min adgangskode:………………………………………
Husk at opbevare din adgangskode utilgængeligt for andre.

I denne folder kan du se, hvordan du logger på din sårjournal og bruger den.
De blå cirkler i folderen viser, hvor du kan klikke.
Du finder også beskrivelser af, hvad du kan se under fanerne i sårjournalen.
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Åbn dit internet og skriv webadressen www.pleje.net i adresselinjen på din
computer eller tablet.
Klik på fanen ”NemID” for at logge ind på din sårjournal med din NemID.
Tast det brugernavn, som du har fået tilsendt, da du oprettede Nem-ID og din kode i de to hvide
felter. Tryk så på Næste.
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Hvis du ikke benytter NemID, kan du taste det brugernavn og den adgangskode,
du har modtaget af den sårsygeplejerske, der har oprettet din sårjournal.
Herefter skal du klikke du på ”Log ind”

Hvis du klikker på ”Stamdata”, kan du se hvilke grundoplysninger, som din sårbehandler har indtastet om dig.
Du har kun læseadgang, hvilket vil sige, at du ikke selv kan skrive eller rette i oplysningerne i feltet.
Hvis du kan se, at der skal rettes i oplysningerne, skal du kontakte din sårbehandler.

Fiktiv journal
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Under fanen ”Sårdata” kan du se de oplysninger, om sårets udseende, som dine
sårbehandlere har skrevet ind. Du finder fx notater, billeder, vurderinger og sårets udvikling. Du har kun læseadgang. Hvis du kan se, der skal rettes i oplysningerne, skal du kontakte din sårbehandler.

Hvis du klikker på feltet ”Notater” under fanen ”Sårdata”, kan du se oplysninger om dit sår. Det er
også her, du kan skrive til dine sårbehandlere.
Ud fra farven på et notat kan du se, hvem der har skrevet notatet. Er notatet lilla er det skrevet af
sårspecialister og beige af hjemmesygeplejersker. Dine egne notater er grønne.

Klik på fanen ”Notater” og derefter på ”Nyt notat”, hvis du vil skrive til dine sårbehandlere.

Skriv din besked eller nye oplysninger i tekstfeltet og klik så på ”Gem Notat”. Næste gang dine sårbehandlere logger på din journal, vil de kunne se det, du har skrevet til dem.
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Ring ved akutte beskeder!

Husk

Selvom du nu kan skrive direkte i journalen, skal du stadig ringe ved
akutte beskeder.

Her lægger din sårbehandler regelmæssigt fotos ind af dit sår. Sårets størrelse bliver efterfølgende
målt op, så vi kan følge sårets udvikling. Du har kun læseadgang til dette felt. Hvis du kan se at der
skal rettes i oplysningerne, skal du kontakte din sårbehandler.

Her kan du se en graf over udviklingen af størrelsen på dit sår. Du har læseadgang til dette felt.

Under fanen ”sår anamnese” ser du beskrivelsen af, hvordan dit sår er opstået. Du har kun læseadgang. Hvis du kan se, der skal ændres i oplysningerne, skal du kontakte din sårbehandler.

info

betyder ”sygehistorie”.
Her beskriver vi, hvordan dit
sår har udviklet sig.
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Fælles Servicecenter for Telesundhed har indgået aftaler med en række kommuner
og hospitaler i region Midtjylland om at hjælpe med at besvare spørgsmål og løse
problemer i sårjournalen.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til det tekniske i din sårjournal kan du kontakte Fælles Servicecenter for Telesundhed.

Åbningstider
Alle hverdage fra 08.00-16.00

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af
dit sår, kan du kontakte din sårbehandler.

Vejledning til borgere om telemedicinsk sårvurdering, marts 2016
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