
På www.sundhed.dk er det muligt at hente en ”Patientfortegnelse” indeholdende data på samtlige af klinikkens patienter. Patientfortegnelsen gemmes som en (ncd)-fil på computeren og indlæses i XMO på de forskellige behandlere. Således 
opdateres navn og adresse på patienterne, samt eventuel status PASSANT.

INDLÆSNING AF PATIENTFORTEGNELSE

På www.sundhed.dk er det muligt at hente en ”Patientfortegnelse” indeholdende data på samtlige af klinikkens 
patienter. Der kan hentes en ny hver 3. måned. Dog i Region Midt hver måned omkring den 15.

Filen tilhører ét ydernummer med dennes patienter og indeholder Patienternes Cpr-nummer, Navn, Adresse, Postnr., 
evt Værge Cpr-nummer samt Sikringsgruppe.

• Patientfortegnelsen ligger som en ncd-fil og skal downloades til din PC og herefter indlæses i XMO.

Læs på www.sundhed.dk, hvordan du henter ncd-filen og læg den et sted på PC’en, hvor du nemt kan finde den igen, 
fx ‘Skrivebordet’. Husk at slette den igen efter brug.

Hvis du har problemer med dette, kan du kontakte Regionens datakonsulenter.

Indlæs patientfortegnelsen i XMO
• Når filen er hentet fra sundhed.dk og gemt på din PC, åbner du XMO

• Gå i ‘Vedligehold’, ‘Indlæs’ og ‘Indlæs patientfortegnelse’.

• En stifinder åbner

• Find filen (på fx Skrivebordet, hvor du har valgt at gemme den)

• Markér den

• Tryk ‘Åbn’
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XMO vil derefter fortælle hvilke yder nr. filen tilhører.

Tryk ‘Ja’

Listen over de brugere, der ligger i Brugerkartoteket i XMO tilhørende ovennævnte ydernummer, vil da vises.

• Den behandler man starter med at køre fortegnelsen på (den blå-markerede behandler), vil få indlæst alle de nye 
patient, som ikke findes i XMO.

Ingen flueben

Har du downloadet ncd-filen i nyt format (som ikke efter ”Patientfortegnelsen” hedder ”- gammelt format”), skal du 
huske at fjerne fluebenet i OEM-format. Du skal ikke vinge af i ‘Flyt alle patienter på disketten’, dette vil gøre at alle 
patienter, nye som gamle, bliver flyttet over på den blå-markerede behandler.

• I eksemplet her, vil alle nye patienter i klinikken få Michael Pedersen som behandler, men alle eksisterende 
patienter bibeholder deres behandler.

Klik på ‘Gem’ og indlæsningen begynder… det tager typisk 1-2 minutter. Cpr-nr. på patienterne i ncd-filen 
sammenlignes med Michael Pedersen patienter i XMO og Navn, Adresse mm. rettes til.
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• Når indlæsningen er færdig spørger XMO, om fraflyttede patienter skal markeres som passanter. Det skal der 
svares Ja til.

Kør patientdisketten igen (og igen …)
• Det er vigtigt at køre patientdisketten (ncd-filen) igennem for alle behandlere i klinikken

• Indlæsningen retter nemlig kun data på de patienter, som tilhører den behandler, du står på – altså den blå-
markerede

• Altså; filen skal ikke nødvendigvis køres for alle på listen – kun for de brugere, der fungerer som behandler i praksis

Et fif! 
Hvis du er i tvivl om, hvilke brugere, der fungerer som behandler på patienterne?

• Åbn Søg patient-vinduet (Ctrl+Alt+P)

• Tryk Enter/Søg, så du får samtlige patienter vist på listen

• Sortér efter Behandler (klik en enkelt gang i titelfeltet på Behandler-kolonnen)

• Nu kan du få et overblik over hvem, der p.t. står som behandlere (fjern med fordel fluebenet i ‘Vis stamkort’, så du 
får et bedre overblik)
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Efter hver indlæsning gives der mulighed for at se en Rapport (en PDF-fil) over nyoprettede og fraflyttede patienter.
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