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1. Release-dokumentation af Sund v. 3.10 
Versionsnummer på Sund klienten er: 3.10 og omfatter udover alle elementerne fra version 3.9. 

2. Bestilling af opgradering 
Opgradering af Sund server og database kan bestilles i Solteq supporten (care@solteq.com eller tlf.: 3344 

8555). 

Testkommune 

Solteq Sund har indgået aftale med Vejle Kommune om at teste versionen. 

Vi forventer selvsagt ikke, at der er fejl i denne nye version, men vi ved at der kan være elementer, der først 

viser sig som uhensigtsmæssigheder, når programmet tages i brug af sundhedsplejerskerne. 

Generelle forudsætninger for opgradering 

Kommunernes IT-afdeling opdaterer Sund klienten, og dette skal ske samtidig med opgraderingen af Sund 

server og database.  

Opgraderingen til den nyeste server og databaseversion er som sædvanlig gratis for de kommuner, som har 

en serverdriftsaftale med Solteq. De kommuner som ikke har en serverdriftsaftale skal betale for 

opgraderingen.  

Opgradering til den nye version skal ske for både server, database og klient ved samme lejlighed. IT-

afdelingen må altså ikke opgradere klienten før server og database er blevet opgraderet af Solteq. 

De enkelte kommuner har selv ansvaret for koordinationen mellem Solteq/Care supporten, sundhedsplejen 

og kommunernes IT-afdelinger i forbindelse med opgraderingen af både server, database og klient.  

Sund klienten og opdaterede Brugervejledninger, samt dette releasedokument kan downloades fra Sund 

downloadside: http://www.tmnet.dk/download 
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Generelt om Release Sund 3.10  

Opgraderingen omfatter understøttelse af: 

Server: 

Komponent Anbefalet version Minimumskrav 

Operativ system Windows Server 2019 Windows Server 2016 

Microsoft SQL 2019 2017 

Java JVM OpenJDK 8 OpenJDK 8 

IIS Server 10 10 

Tomcat 8.5.56 8.5 

.Net Core 3.1 3.1 

 

Klient: 

Komponent Anbefalet version Minimumskrav 

Operativsystem Windows 10 Windows 7 

.Net 4.7.1 4.7.1 

Office pakke Office 2016 Office 2013 

Crystal Report Print Engine 13.0.25 13.0.25 

Internet Explorer (klient) Edge 11 

 

Wordskabelon - TMCare.dot-fil. 

Denne fil er nødvendig for at kunne brevflette til Word fra Solteq Sund. Se mere informationer på 

hjemmesiden, hvor filen også kan hentes. 

TMSund.exe.config – C:\Program Files (x86)\TM Care\TM Sund 

Der er kommet en ny TMSund.exe.config og denne nye skal benyttes til Sund 3.10. 

Benytter kommunen Integration til Audiometer, skal denne fil konfigureres, som beskrevet i filen. 

Alle tidligere styresystemer m.v. end de ovennævnte supporteres ikke længere. 
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3. Nye vejledninger og opdaterede vejledninger 
Der er følgende nye og opdaterede vejledninger/dokumentationer i forhold til Sund release 3.10: 

• Dokumentation af Excel-statistikker 

• Vejledning til funktionen ’Samtykke’ 

4. Fjernelse af adresse ved print af journal 
Et ønske har været at fjerne adressen på barnet og forældren ved print af journal.  

Tidligere har det kun være hemmelig adresse, som ikke blev vist på printet, men fra Sund 3.10 er det alle 

forældre og børns adresser, som ikke vises ved print. 

5. Standard værdi til Dansk ved informationer om sprog 
På fanen 'Familie info' på barnet, er det muligt at udfylde sproget.  

Teksten til sproget laves om, således at der nu indikeres at der skal tages stilling til sproget, samt at sproget 

altid vil være dansk.  

Det er muligt at vælge - (bindestreg), som betyder at det ikke er oplyst.  

Det er ligeledes muligt at vælge imellem andre sprog, helt som vi kender i dag.  

Dette er kun på nyoprettet børn og ændre ikke på de oplysninger som allerede er oplyst på de børn der er i 

systemet i dag. 

 

6. Oprettelse af gruppeaktiviteter 
I Sund 3.10 er det nu muligt at oprette multiaktiviteter på forældre og grupper.  

Funktionen fungerer på samme måde som vi kender den i dag, hvor der kan oprettes multiaktiviteter på 

børn og klasser. 

Gruppen skal åbnes og de relevante medlemmer skal markeres, hvorefter der kan højreklikkes og vælges 

’Opret multiaktivitet’. 

7. Udvidelse af Statistikmodulet 
Der er i Sund 3.10 blevet udviklet en ny fane til statistikmodulet der hedder ’Excel-statistikker’.  

Denne fane gør at kommunen kan trække statistikker på flere data end vi kan i dag.  

OBS: Der er tilføjet en rettighed på dette område, således at brugerne skal være medlem af en bestemt 

gruppe i kommunens AD, for at kunne tilgå denne fane. Som standard vil det være brugere der har adgang 

til ’Administrationsområdet’ i Sund, som også kan tilgå statistikområdet. 

Ligeledes er det hurtigere for en kommune at få lavet en ny statistik, i stedet for at skulle vente til næste 

release af Solteq Sund. Ønskes der specielle statistikker, kan Solteq supporten kontaktes omkring dette. 

For mere information omkring denne nye del af statistikker, henvises til vejledningen om statistikker. 

Ligeledes henvises til dokumentationen af Excel-statistikkerne. 
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8. Opdatering af printfunktion 
En opdatering af den eksisterende print-funktion på barnejournalen.  

Det er muligt at vælge hvilke skemaer og faner (vækstfanen), som skal printes og ligeledes notater i 

kontinuationen.  

Notater i kontinuationen kan afgrænses på dato.  

Det er muligt at printe direkte til dokumentskabet - dette gør at der nemt kan benyttes "drag and drop" 

med filerne, således at disse kan trækkes fra dokumentskabet over i en mail, eksempelvis i forbindelse med 

afsendelse af journal. Ligeledes gør det, at filen gemmes til journalisering i dokumentskabet, samt at filen 

nemt kan åbnes derfra og printes. 

 

9. Tydeligere markering af underretning 
På børn og forældre er det nu mere synligt, hvis der er sket en underretning.  

Ved oprettelse af et notat i kontinuationen, kan typen 'Underretning' vælges.  

Oprettes der et notat af denne type, vil der på forsiden af stamkortet fremgå teksten 'OBS', under boksen 

som viser relationer.  

Hvis et notat af denne type er fejlmarkeret og der ingen andre notater af denne type er oprettet på et 

barn/forældre, vil teksten 'OBS' på forsiden af stamkortet forsvinde, da man går ud fra at underretningen 

ikke var relevant.  

 

Dette for at sundhedsplejen tydeligt bliver gjort opmærksom på at der har været en underretning, men at 

en forældre eller et barn ikke forstår betydningen, såfremt denne person kommer til at se på skærmen. 

10. Tilføjelse af sekundær sundhedsplejerske 
Muligheden for at tilføje en sekunder sundhedsplejerske er nu mulig.  

Det er muligt både på børn og forældre og ligeledes vil informationerne være en del af fremsøgningen af 

børn og forældre, samt være en del af printet af journalen.  

Tilføjelsen af en sekundær sundhedsplejerske på et barn eller en forældre, sker samme sted som i dag, hvor 

vi kan tilføje en primær sundhedsplejerske. 

 

11. Beskeder kan ses i Solteq Sund 
En udvidelse af det eksisterende SMS-modul, som vi kender i dag.  

Udvidelsen gør at vi nu i Sund også kan se beskeder der bliver sendt direkte fra Sund, og ikke kun i 

databasen. På fanen ’Beskeder’ på forældre og børn, kan man derfor se beskeder der af sendt fra knappen 

’Opret NemSMS’ og fra aktiviteter. Der vil kun være tale om nyoprettede beskeder efter opgraderingen. 

Ved at dobbeltklikke på beskeden, bliver denne vist i et nyt vindue. 

Fanen på børn og forældre hvor vi kan se MedCom-korrespondancer, er derfor blevet omdøbt til ’MedCom’ 

i stedet for ’Beskeder’. 
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12. Børn og Barnets Bog 
Det er nu muligt for unge over 15, ikke blot at logge på Barnets Bog og se egne data, men også at kunne 

tage stilling til samtykke.  

Kommunerne kan afgrænse rettighederne for unge i deres kommune ved brug af værdierne 

'YouthPermission' i nøgleordet BorgerDK. 

Funktionen er kun gældende for den nye opsætning af Barnets Bog, som er en del af ’Den Borgervendte 

Løsning (BVL)’. 

 

13. Registrering af Regionens omsorgsniveau 
Der er nu mulighed med et specifikt felt på forsiden af forældrestamkortet, at tilføje 'Regionens 

omsorgsniveau' med en værdi mellem 1-4 (begge værdier inklusiv). Dette felt kan også benyttes i 

forbindelse med søgningen af forældre, ligesom vi kender med feltet 'Terminsdato', som kom med i version 

3.9. På forældresøgningen (F4-søgningen), er det muligt at filtrere på 'Omsorgsniveau'.  

 

 

14. Manuel styring af aktivitetsmodtagere (modtagerlisten) 
Det er muligt at sætte en markering i feltet 'Manuel styring'.  

Muligheden er udviklet i forbindelse med at der i Sund 3.9, er mulighed for automatisk at få opdateret 

listen over modtagere af beskeder (også kaldet Modtagerlisten). Den automatiske opdatering sker ved brug 

af 'Modtagerlistescriptet', som supporten kan opsætte efter kommunens ønske.  

 

Ønsker sundhedsplejen derfor selv at vedligeholde denne liste på bestemte børn, er det muligt ved at sætte 

en markering i feltet, hvorefter modtagere der tilføjes og/eller fjernes på listen, ikke vil blive fjernet/tilføjet 

efterfølgende med scriptet, og på den måde styrer sundhedsplejen selv modtagerne af disse beskeder på 

udvalgte børn. 

 

15. Flere faner på forældrestamkortet 
Stamkortet på forældre er udvidet med flere faner nederst på stamkortet - på samme måde som vi kender i 

dag på børn. Den første fane på forældrene, vil have de informationer som vi hidtil har kendt til.  

De nye faner på forældre, gør det muligt at registrere og se flere oplysninger om forældre, herunder 

historik.  

 

Blandt andet er det muligt at registrere samtykke på forældre, på samme måde som på børn. Vær 

opmærksom på, da der ikke er en "BarnetsBog" for voksne, kan der ikke tages stilling til samtykke via BVL 

(Den Borgervendte Løsning). 
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Ligeledes kan der registreres oplysninger om samarbejdspartnere på fanen ’Tilhører’ og fanen 

’Administration’. Fanen 'Administration' gør det blandt andet muligt, at sætte manuel styring på forældre, 

ligeledes at markere disse som aktive/passive, samt arkiveret eller ikke arkiveret.  

Det er også muligt, at se om der er markering i 'Hemmelig adresse' og tilføje oplysninger i forhold til 

indhentning og videresendelse af journal - helt som vi kender fra barnejournaler.  

 

Søgningen på forældre (F4-søgningen), vil fortsat have muligheden for at søge på 'Status', hvor dette er 

forældre-statussen, der sættes på forsiden af stamkortet, som benyttes, helt som vi kender fra tidligere. 

 

16. Ændring af ’Seneste aftale’ 
Funktionen ’Seneste aftaler’, ændres til at inkludere flere aftaletyper, samt kun at vise aftaler der har en 

dato der ligger før dags dato. 

 

17. Hvilken relation har forældremyndighed 
Det er muligt under 'Personlige relationer' at se forældremyndighed på relationerne på nuværende 

tidspunkt. Vi har allerede en anden visning som viser om der er forældremyndighed, men denne funktion 

gør at der udfra relationen vil stå Ja, Nej, eller feltet vil være blankt, hvis oplysningen om 

forældremyndighed ikke er oplyst. Disse oplysninger kommer fra udtrækket, som leveres af KMD eller 

Tabulex. 

 

18. Ændring til PUF-skema 
I segmentet: 'Følelsesmæssige udtryk' på PUF-skemaet, er teksten lavet om i henhold til de nye 

retningslinjer.  

Teksten har før været: ‘Barnet er glad og tilfreds mere end 80 % af den vågne tid’.  

Dette er rettet til: 'Barnet er glad og tilfreds det meste af tiden'. 

 

19. Optimering af print ved MedCom beskeder 
Print af MedCom beskeder er blevet optimeret i forhold til udseendet af printet.  

Når en journal eksporteres, vil MedCom beskederne blive genereret med et udseende, der kan genkendes 

til at komme fra Soletq Sund, ligeledes med flere oplysninger end der er i dag, hvor forældren/barnet nemt 

kan identificeres og ligeledes nemt kan ses at printet er fra Solteq Sund. 
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20. Oprettelse af samtykke til flere på én gang 
Det er muligt at oprette et samtykkenotat på flere forældre og/eller børn, samtidigt i én arbejdsgang.  

Dette gøres ved at markere de borgere (forældre og/eller børn), der ønskes samtykke oprettet på, 

hvorefter der højreklikkes og vælges 'Opret multisamtykke'. Herefter kan der skrives et notat til samtykket 

og tages stilling til, om dette skal vises på BVL (Den Borgervendte Løsning), hvorefter samtykket kan 

gemmes.  

 

Denne funktion kan benyttes fra en søgning over børn og en søgning på forældre (F3-søgning og F4-

søgning), samt inde i på Grupper, Klasser og Institutioner.  

Gruppen, Institutionen og/eller Klassen skal være åben og medlemmerne i gruppen/klassen skal markeres, 

hvorefter ovenstående arbejdsgang skal følges.  

Her skrives en fælles tekst, som vi kender fra den almindelige arbejdsgang i forhold til oprettelse af 

samtykke, samt der vælges typen af samtykke, hvorefter dette kan gemmes. Der kan ligeledes vælges om 

samtykket skal være synligt på BVL (Den Borgervendte Løsning). 

 

21. Fokus på næste hændelse 
Ved afvikling af hændelser, blev den næste linje "gråmarkeret". Det har været ønsket, at denne linje var 

markeret blå og at brugeren aktivt stod på denne. På den måde kunne der være en udfordring for 

brugeren, i forhold til at se hvilken hændelse brugeren var nået til på listen.  

Der er lavet en ændring, således at brugeren automatisk vil stå på næste hændelse, ved afvikling, hvorfor 

linjen vil være blå. 

 

22. Søgning på telefonnumre på børn 
Det er nu muligt at søge børn frem, ved at søge på telefonnummer på en børnesøgning (F3-søgning).  

Feltet kan findes frem ved at klikke på fanen 'Adresse' på F3-søgningen. 

 

23. Søgefunktioner Adressebogen 
Det er blevet muligt at søge på modtagere i SOR-registret i adressebogen. Her er fanerne ’Søg’ og ’Alle’ 

blevet introduceret i denne forbindelse. Det gør det nemmere at finde den relevante modtager frem. 

 

24. Kolonnenavne i udtræk til SIF (Databasen Børns Sundhed) 
Et ønske fra Statens Institut for Folkesundhed har været at få overskrifter på de felter som sendes til dem i 

forbindelse med 'Statistik udtræk'. Det er udviklet i Sund 3.10 
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25. Brevskabeloner i struktureret orden 
Den måde som brevskabeloner blev vist på i Sund, når man skulle brevflette, var ikke i en rækkefølge, som 

helt kunne kontroleres i Sund.  

Den værdi der tilføjes i nøgleordet 'mergeFile', ud for hver brevskabelon, er også den som nu lægges til 

grund for rækkefølgen af hvordan skabelonerne vises. 

26. Nedtælling på notater 
Det er nu muligt at se en nedtælling i anslag der er tilbage i forbindelse med et kontinuationsnotat, 

samtykkenotat og ligeledes når der oprettes en 'Gul note'.  

I venstre hjørne står et tal, som tæller ned jo mere der skrives i notatet og når tallet er 0, er grænset for et 

notat nået og notatet kan derfor ikke blive større. 
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