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TM Sund – Introduktion 
 

TM Sund version 3.6.0.255 er frigivet til testkommuner primo 2018. Versionen er en 
fuldt udviklet elektronisk journal inklusiv udskolingsdel til den kommunale 
sundhedspleje. Første version af TM Sund blev klar i maj 2007, og er siden blevet 
udvidet med nye moduler og en gennemgribende omstruktureringen af 
forældrejournalen. Systemudviklingen blev påbegyndt i 2006 i tæt samarbejde med 
sundhedsplejersker fra Brøndby, Gentofte, Vejle og Glostrup. Ud over beskrivelse af 
arbejdsgange, har sundhedsplejerskerne stillet krav og ønsker til særlig funktionalitet 
og integration til andre systemer. 
 
TM Sund er godkendt til at levere data til den kliniske database ”Børns Sundhed” 
som administreres af SIF, Statens Institut for Folkesundhed, samt til 
Sundhedsstyrelsens Børnedatabase, som administreres af Sundhedsdatastyrelsen. 
 
TM Sund har primært sigte på at understøtte sundhedsplejerskernes daglige 
arbejdsopgaver, samt at være det primære hjælperedskab til de administrative 
arbejdsopgaver i sundhedsplejen. Det betyder, at der er mulighed for at arbejde med 
programmet, både når sundhedsplejersken er på hjemmebesøg, på skolen eller i 
egne lokaler. Programmet kan benyttes enten ved altid at arbejder Online, også 
mens de er på hjemmebesøg via Citrix eller anden direkte forbindelse til kommunens 
server, eller ved at der pakke journalerne til Offline, så der på hjemmebesøgene 
arbejdes lokalt på den bærbare pc. Denne mulighed med at arbejde Offline, 
forsvinder med den nye Persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018.  
 
TM Sund er ét samlet program til sundhedsplejen. Derfor omfatter programmet også 
specialskemaer til at alle børn mellem 0 og 16 år. Alle stamoplysninger på børnene 
er altså de samme, uanset om der er tale om spæd-, små- eller skolebørn. Det 
betyder at sundhedsplejerskens indtastninger fra spædbarns tiden stadigvæk findes i 
systemet, når børnene begynder i skole og skal til den første 
indskolingsundersøgelse.  
 
TM Sund kan integrere til flere af kommunens andre elektroniske systemer bl.a. 
Outlook, MedCom godkendte Korrespondancebreve og Fødselsanmeldelse, 
Epikriser og Henvisninger, samt ESDH og Skolesundhed.dk (kræver dog 
specialopsætning som kan tilkøbes). Der kan indlæses stamdata fra IST Tabulex og 
KMD Elev. TM Sund er desuden godkendt til levering af data til den landsdækkende 
Børnedatabase, som administreres af Sundhedsdatastyrelsen.  
 
MedCom korrespondancebeskeder med vedhæftede filer kan endnu ikke modtages 
af de privat praktiserende læger via Sundhedsdatanettet (SDN), hvorfor vi har måtte 
rulle vores løsning med de vedhæftede filer tilbage og lukke for denne mulighed.  
 
Den elektroniske Fødselsanmeldelse i xml formatet er i fuld drift i alle kommuner, 
som får de elektroniske fødselsanmeldelse direkte fra sygehusene. 
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Barnets Bog på Borger.dk kan tilkøbes og har på nuværende tidspunkt fungeret 
mange år i flere kommuner. I denne version udvider vi betingelserne, for hvem der 
kan få lov til at se Barnets Bog på Borger.dk. 
 
NemSMS og Digital Post er i fuld drift, i de kommuner der har tilkøbt det modul.  
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Tænd og sluk  
 

1. Markér TM Sund ikonet  og tryk Enter eller dobbeltklik med venstre 
musetast  
 

2. Indtast dit brugernavn (initialer) og kodeord (password) og tryk på Log ind 
 

3. Nu åbner programmet på en velkomstside. Vælg en funktionalitet ved at trykke 
på den ønskede knap i menuen eller via menupunkterne øverst på siden 
 

4. Går du fra din pc, skal du låse programmet for uvedkommende, dette gøres 
ved at trykke F12 eller Ctrl+Alt+Delete knapperne ned samtidig og vælg Lås 
computer. 
 

5. Programmet lukkes helt ved at lukke på det lille kryds oppe i højre hjørne af 
skærmbilledet eller ved at trykke Alt+F4 
 

 

Genveje 
TM Sund er udviklet i MS .Net og understøtter derfor de samme funktioner som 
generelt benyttes i Microsoft produkter. Det betyder, at genveje som kendes fra bl.a. 
Word og Outlook også kan bruge i TM Sund. 
 
Der er desuden mulighed for at benytte TM Sund stort set uden brug af mus.  
 
Genvejene omfatter: 
F3 = Søgning 

F4 = Søg forældre 

F12 = Log ud 

Alt+F4 = Afslut program 

Ctrl + a = Markér alt 

Ctrl + c = Kopier 

Ctrl + v = Sæt ind eller Vis  

Ctrl + z = Fortryd 

Ctrl + p = Print/udskriv 

Ctrl + s = Gem (benyttes i forbindelse med gem af ændringer der indikeres med * på 

fanen) 

Ctrl + n = Opret ny 
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Ctrl + w = Lukker faner (skærmbilleder), man kan dog også ved højreklik lukke faner. 

Peg med musen på fanen og tryk på højre musetast og følgende valgmulighed 

fremkommer   

 

 

Alt + det understregede bogstav   

Desuden benyttes også taster som er velkendte fra andre programmer. 
 
 
Keyboard taster – generelle funktioner 
 
Tab tast:  Tasten med de modsatrettede pile / giver mulighed for at 

komme fra felt til felt i en logisk rækkefølge 
 
Tab retur:  Shift (fed pil op) + Tab / giver mulighed for at komme retur til 

forgående felt 
 
Piletaster: Enkelt pile / benyttes bl.a. til at bevæge sig rundt i kalender 

og diverse lister der findes rundt om i programmet 
 
Funktionstaster: F1 til F12 / fx benyttes F3 ved Søg børn og F4 ved Søg 

forældre 
 

Højreklik:  På nyere keyboards findes en speciel højrekliks tast  
 
Enter: Den knækkede pil / åbner markerede Stamkort, Personlig 

relation eller Aktivitet  
 
Delete:   Slet / sletter den valgte Aktivitet  
 

Genvejene vil blive gentaget alle relevante steder, hvor der er mulighed for at bruge 
dem i programmet. 
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Eksempel på et almindeligt tastatur med angivelse af tasternes navne. 
 

 

Kilde: http://pc-viden.dk/?Pc'en:Hvad_er_en_pc%3F:Tastaturet 
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Indstillinger 
I TM Sund er der mulighed for at indstille programmet lige præcis sådan, som den 
enkelte bruger ønsker det skal se ud, hver gang programmet åbnes. 
 
Indstillingerne rettes til første gang man åbner programmet på den enhed, og vil så 
efterfølgende åbne med disse valgte indstillinger, indtil man selv ændre dem igen. 
Uanset hvem der er logget på programmet og ændre indstillingerne, vil disse 
ændringer altid slå igennem på den aktuelle pc. 
 
Indstillingerne er individuelle fra pc til pc. Det betyder, at din kollega ikke 
nødvendigvis ser det samme, som du ser, fx på Aktiviteter og i kalenderen. 
 
Indstillinger finder man under: 
 

 
 

1. Fra Hovedvinduets menu linje åbner man Fil og ovenstående menupunkter 
kan vælges. Du kan eventuelt benytte genvejene Alt+f og derefter bare trykke 
på det understreget bogstav (I), så vil skærmbilledet til Indstillinger blive åbnet. 

 

2. Start med at sætte indstillinger for aftaler på følgende skærmbillede: 
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 For sundhedsplejersker der primært leverer ydelser til 
spædbørnsfamilier vil det være mest hensigtsmæssigt at sætte 
aktivitetstypen til ’Hjemmebesøg’ og aktivitetsstatus til ’Aftalt mundtligt’. 
 

 For sundhedsplejersker der primært leverer ydelser til skolebørn vil det 
være mest hensigtsmæssigt at sætte aktivitetstypen til 
Samtale/undersøgelse og aktivitetsstatus til ’Aftale brev sendt’ 

 

 For sekretærer der primært opretter aktiviteter på nyfødte vil det være 
mest hensigtsmæssigt at sætte aktivitetstypen til ’Administration’ og 
aktivitetsstatus til ’Nyfødt’ 

 

 Hvis sundhedsplejersken ikke har faste mødetider, der er oprettet som 
Tilgængelighed, kan der helt fravælges Advarsler i Kalenderen. 

 

      3.  Gem dine ændringer ved hjælp af Ctrl+s efterhånden som du vælger dine 
indstillinger, så du er sikker på, at det er det rigtige du får gemt. 

 

4.  Vælg dernæst at sætte indstillinger for Kalender på følgende skærmbillede: 
 

 
 

 Her vælges skriftstørrelse i kalenderaftalerne, hvor stort tids interval du 
ønsker at se i kalenderen, om du vil se lørdag og søndage, samt om du vil 
se ugedag sammen med datoen.  

 Du kan også her vælge, om du vil åbne Kalenderen som dag- eller 
ugevisning. 

 
5.  Gem dine indstillinger ved hjælp af Ctrl + s, inden du går videre til næste 

skærmbillede 
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1. Vælg derefter indstillinger for Server, hvor skærmbilledet ser sådan ud: 
 

 
 

 På dette skærmbillede vises under URL stien til den server og database 
som du er logget op imod. Her skal du IKKE ændre noget !!! 

 

 Timeout indstillingerne er sat med standard tid, som kun skal ændres hvis 
der er helt særlige forhold for den enkelte pc. Det kan blandt andet dreje 
sig om Server Timeout tiden i kommuner, hvor der pakkes journaler til 
Offline fra ADSL forbindelser (600.000 millisekunder på Server Timeout). 

 

 ADSL netværksforbindelser skal minimum være på 2048/1024 Kb fri 

båndbredde for, at der kan pakkes journaler til offline brug. 
 

 Gem dine ændringer med Ctrl+s, inden du går videre til næste 
skærmbillede. 

 
2. Vælg dernæst indstillinger for Generelt, hvor skærmbilledet ser sådan ud: 

 

 
 

 Her skal du vælge dit eget lokalområde og distrikt som standard 
lokalområde og distrikt, så det altid vil være det lokalområde og distrikt der 
er valgt på forhånd alle de relevante steder. 
 

 De andre linjer på dette skærmbillede skal du ikke gøre noget ved. 
 

3. Vælg derefter indstillinger for Outlook synkronisering, skærmbilledet ser sådan 
ud: 
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 Det er på dette skærmbillede alle indstillinger skal sættes, før der kan 
synkroniseres med Outlook. For at kunne sætte indstillingerne, skal der 
som det første sætte flueben i Outlook synkronisering.  

 

 Outlook profilnavnet skal være entydigt. Hvis der ikke findes et entydigt 
profilnavn skal feltet være tomt og Outlook skal være åben i baggrunden, 
når der synkroniseres mellem de to kalendersystemer. 

 

 Vi anbefaler, at indstillingerne som udgangspunkt sættes som på 
ovenstående skærmbillede.  

 

 Hvis man i den enkelte kommune har bestemmelser om, at navn, adresse 
og telefonnummer på de familier sundhedsplejerskerne besøger ikke må 
vises i Outlook, kan man undlade flueben ud for disse elementer. 

 

 Man kan fravælge at have hemmelige adresse og telefonnummer med 
over i Outlook. Det vil så fremgå på aftalen, at der er Hemmelig adresse. 

 
Se vedr. betingelser for Outlook synkronisering s. 100 
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Søgning af børn 
Man åbner det store søgebillede ved at trykke på knappen Søgning, eller trykke på 
funktionstasten F3.  
 
På det store søgebillede har du mulighed for at indtaste et utal af forskellige 
søgekriterier fx: 
 

 Cpr-nr. 

 Fornavn 

 Efternavn 

 Status 

 Adresse 

 Lokalområde, distrikt 

 Fagperson 

 Født i periode 

 Skole, klasse 

 Institution 

 Uden aftaler med en bestemt aftaletype 

 Børn uden gruppe tilknytning 

 Børn med en bestemt Familiekategori  
 
Du kan afgrænse din søgning til alene at omfatte de relevante oplysninger i den 
aktuelle søgning, du har brug for.  
 
Eksempelvis kan man søge efter: 
børn født indenfor en bestemt måned, der ikke har fået tilknyttet en gruppe 
børn (søskende) der har samme adresse  
børn der har tilknyttet den samme fagperson (sundhedsplejerske) 
børn født inden for eller efter en bestemt alder tilknyttet en bestemt fagperson  
børn der ikke har nogen aftale om hjemmebesøg efter en bestemt dato 
 
Søgebilledet er altså mere end et almindeligt søgebillede. Du kan faktisk udarbejde 
simpel statistik til bestemte formål, ved hjælp af Søgning. Du har mulighed for at 
udskrive listen du har søgt frem, hvis det er det du har brug for.  
 
Man skal dog være opmærksom på, at man kan komme til at sløve systemet generelt 
for alle brugere, hvis man laver meget brede søgninger over en meget lang 
tidsperiode. 
 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

Søgning ser sådan ud: 
 

 
 

Søg børn 

1. Indtast CPR-nr. eller dele af det. Hvis du kun indtaster fødselsdato, får du alle 
børn der er født den dag. 

 
2. Når du har indtastet dato, navn og/eller andre søgekriterier, skal du trykke på 

Søg eller benytte genvejen Alt+s 
  

3. Hvis du ikke får det ønskede resultat kan du rense hele søgebilledet ved at 
trykke på Ny søgning eller benytte genvejen Alt+n 
 

4. Når du har søgt børnene frem, markerer du det barn, hvis stamkort du gerne 
vil åbne. Tryk Enter eller højreklik og vælg Åben. 
 

5. Du kan have mange stamkort åbne samtidig, således at du kan have fx alle 
søskendes stamkort åbne, når du er på besøg i familien. 
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6. Du kan også bruge søgningen til at søge børn frem på en liste, som du har 
mulighed for at udskrive direkte fra Søgning. Når du står med cursoren i selve 
listen, kan du udskrive den ved at benytte genvejen Ctrl+p 
 

7. Fra Søgning er der desuden mulighed for at oprette Ny Aktiviteter ved at 
markere barnet og lave et højreklik med musen og ved hjælp af piletasterne 
vælge Opret ny aktivitet:  
 

 
 
  
8. Der er også mulighed for at pakke børnene til Offline direkte fra Søgning. 

Dette gøres ved først at søge de børn frem, som du ønsker at have med ud på 
hjemmebesøg eller bare vil arbejde med når du er Offline.  

 
9. Marker de børn du vil pakke, højreklik og vælg ’Tilføj til Offline-liste’ 

 

 
 

10.  Du kan tilføje børn til Offline-liste ad flere omgange. 
 

11.  Fra søgesiden kan du også udskrive hele barnets journal. Søg barnet frem, 
marker barnet, højreklik og vælg ’Print journal’. 

 

12.  Hvis du har installeret en PDF Creator på din pc, kan du vælge denne i lighed 
med andre printere der er installeret på pc’en. Vælger du at udskrive til en 
PDF Creator dannes der en PDF fil, som er skivebeskyttet.  
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13.  Journaludskriften kan nu videresendes til den kommune som barnet er flyttet 
videre til, enten i almindelig papirudskrift eller som elektronisk PDF fil. Sendes 
journaludskriften som vedhæftet PDF fil i en e-mail, skal man være 
opmærksom på at e-mailen skal sendes fra og til en sikker mailadresse. 
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Barnets Stamkort 
De fleste kommuner vil kun i meget særlige tilfælde have brug for at oprette børns 
stamkort manuelt.  
 
Børns stamkort oprettes automatisk ved import af stamoplysninger fra forskellige 
folkeregistersystemer eller elevadministrationssystemer.  
 

Opret Barn 

I menu linjen under Fil finder du muligheden for at oprette et barns stamkort. 
 

 
 

1. Vælg Opret eller brug genvejen Ctrl+n, og følgende billede kommer:  
 

 
 

2. Du kan nu vælge at indtaste hele CPR-nr. eller kun de første 6 cifre. Hvis du 
kun skriver de første 6 cifre, tilføjer programmet selv de sidste 4 midlertidige 
cifre, når du vælger kønnet på barnet. Barnet vil så få tildelt de sidste 4 cifre 
som en blanding af Y eller X plus 3 tal. 
 

3. Hvis du vælger at oprette stamkort på børn med midlertidigt cpr.nr., må du 
kun indtaste de første 6 cifre.  
 

4. Indtast både fornavn og efternavn og tryk efterfølgende på Opret.  
 

5. Nu åbner stamkortet, og du kan nu indtaste alle relevante data. 
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Barnets stamkort – stamdata 
Barnet stamkort ser sådan ud: 

 

 
 

 
1. Alle tomme felter på barnets stamkort kan udfyldes i den takt, du får 

oplysninger fra forældrene. 
 

2. Det betyder, at du ikke behøver indtaste alle stamoplysninger i forbindelse 
med Etableringsbesøget. 
 

3. Når du har indtastet oplysninger på stamkortet så gem oplysningerne ved at 
trykke Ctrl+s. Indtil du har gemt tilføjelserne er der en lille stjerne på fanen. 
 

4. Hvis du ikke husker at gemme de indtastede stamoplysninger, vil du få en 
advarsel, når du lukker stamkortet. 
 

5. Barnets stamkort omfatter alle de oplysninger der findes på fanerne i bunden 
af stamkortet: Familie information – Særlige oplysninger – Risici –  
Tilhører – Sundhedsplejen - Administration 
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Fanerne ser sådan ud: 
 

 
 

1. På fanen Familie information finder du oplysninger om familiestatus, som skal 
udfyldes i forbindelse med Etableringsbesøget.  
 

2. Så har du ikke udfyldt disse oplysninger, inden du udfylder A1 
Etableringsskemaet, vil du blive mindet om at det skal gøres, når du vil 
gemme Etableringsskemaet. 

 

 
 

3. På fanen Særlige oplysninger finder du mange forskellige stamoplysninger, 
bl.a. kan du her finde oplysninger om Forældreevne, Fertilitet, Netværk og 
forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 

4. Det skal bemærkes at flere af disse data skal opdateres flere gange i løbet af 
den periode, hvor barnet kommer hos sundhedsplejen. 
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5. På fanen Risici finder du forskellige oplysninger om betingelser for barnets 
opvækst, både i forhold til forældrenes omsorgsevne og til boligens 
beskaffenhed. 
 

6. På fanen Tilhører finder du alle de oplysninger som omfatter oplysninger om, 
hvem barnet er i kontakt med uden for sundhedsplejen. 
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7. På fanen Sundhedsplejen finder du oplysninger om, hvem der er tilknyttet 
barnet fra sundhedsplejen. 
 

 
 

8. I højre side af fanebladet er der mulighed for at se hvilken Gruppe, Institution 
og Klasse barnet går i. 
 

9. Tilknytningen til en Gruppe skal ske manuelt. Hvis du tilknytter barnet, mens 
du er koblet op på serveren, vil din tilknytning også kunne ses af dine kolleger 
med det samme.  

 
10. På fanen Administration finder du bl.a. oplysninger om, hvorvidt journalen må 

sendes videre. Det er dog ikke nok, at der er krydset af i denne elektroniske 
journal. Du skal også sørge for, at der findes en underskrevet tilladelse fra 
forældrene.  
 

11. Digital Post/NemSMS er et tilkøbsmodul og har særskilt brugervejledning. 
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12. På fanen Historik finder du oplysninger om, hvornår barnets stamoplysninger 
er blevet oprettet i systemet, hvilken kommune det er tilflyttet fra og lignende 
stamdata oplysninger som kommer fra folkeregisteret. 
 
Man kan ikke skrive, redigere eller slette i Historik. 

 

 
          

13. Fanen Hændelser på stamkortet viser de hændelser, der er sket for det 
enkelte barn.  
 
Man kan ikke skrive i Hændelseslisten, men det er meningen, at man skal 
afvikle hændelserne, når man har forholdt sig til den oplysning som 
hændelsen er genereret på baggrund af.  
 
Hvornår og af hvem en hændelse afvikles, bestemmes af den enkelte 
sundhedsplejes arbejdsgangsbeskrivelse. 
 

 
 

Hændelser omfatter registreringer af: 

 Fødsel  

 Dødsfald 

 Fraflytning 

 Kendt tilflytter 

 Ny tilflytter 

 Udvandrede 
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 Indvandrede 

 Statsudsendt 
  

Hændelser vises også i en samlet oversigt, som man kan åbne direkte fra 
hovedmenuen. Yderligere oplysninger om Hændelser findes senere i 
Brugervejledningen. 
 

 
  
  

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

 

Udviklingsskema – Boel  

Udviklingsskemaet finder du under fanen Småbørn. 
Udviklingsskemaet er et meget omfattende skema, der indbefatter mulighed for 
registrering af bl.a. barnets reflekser, sanser, motorik, kommunikation, syn og 
hørelse.  
 
Boel testen som almindeligvis udføres når barnet er 8-10 måneder er at finde i 
bunden af udviklingsskemaet. Boel testen skal udfyldes i forbindelse med 8-10 
måneders besøget.  
 

1. Når du vil udfylde Udviklingsskemaet, skal du først vælge, hvilket besøg du vil 
udfylde.  
 

2. Derefter skal du trykke på knappen Ret, benyt venstre musetast eller Alt + r og 
derefter kan du indtaste besøgsdato. Der er som standard indsat dags dato. 
 

3. Fra og med denne version overføres bemærkninger til det relevante 
hjemmebesøg, under feltet Observationer og undersøgelser – der kan dog 
max overføres 244 anslag til hjemmebesøgsskemaet. 
 

4. Du kan nu med tab tasten bevæge dig ned gennem skemaet. Skærmbilledet 
rykker selv med ned til næste mulige afkrydsningsboks.  

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

Udviklingsskemaet ser sådan ud:
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Udviklingsskemaet – nederste del af skemaet ser sådan ud: 
 

 

 
1. Boel 1 kan kun udfyldes enten i forbindelse med D1 besøget, eller efter at D1 

besøget er udfyldt og gemt. 
 

2. Husk at indskrive dato inden Gem ved for gennemførelse af Boel 1 og Boel 2 
 

3. Udfyldes Boel 1 ikke ved D1 besøget sættes der automatisk kryds i ’Boel, ikke 
udført’. 
 

4. Boel 2 kan ikke udfyldes samme dag som Boel 1 – der skal gå mindst 24 timer 
mellem udfyldelse af Boel 1 og Boel 2. 
 

5. Ved udfyldelse af Boel 2, skal man bare trykke på Opret/Ret, så bliver det 
muligt at indtaste i de relevante felter. 

 

  

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

Hjemmebesøgsskemaer  
Hjemmebesøgsskemaerne findes under fanen Småbørn. 
Der findes fire hjemmebesøgsskemaer som relaterer sig til barnet. Disse skal 
udfyldes i forbindelse med det 1. hjemmebesøg i den angivne aldersperiode.  
 
Hjemmebesøgsskemaerne omfatter:  
 

 Barsels / Tdl. Skema  

 A1 - Etableringsbesøg 

 B1 - 2-3 måneders besøg 

 C1 - 4-6 måneders besøg 

 D1 - 8-10 måneders besøg 
 
Hjemmebesøgsskemaerne er alle 5 underlagt de samme regler i forbindelse med 
udfyldelsen. 
 
Reglerne kan kort beskrives sådan: 
 

 Du skal udfylde skemaet i én arbejdsgang 
 

 Du kan kun rette i skemaet indenfor 24 timer  
 

 Du kan altid oprette et hjemmebesøgsskema efter selve besøget har fundet 
sted. Der er nemlig mulighed for at indtaste besøgsdato manuelt. 
 

 Du kan benytte Tab tasten til at bevæge dig ned gennem skemaet, og 
mellemrumstasten til at sætte fluebenene i boksene. 
 

 Du bør udfylde Udviklingsskemaet før du udfylder hjemmebesøgsskemaet, da 
dine bemærknings registreringer på Udviklingsskemaet automatisk indlæses 
under feltet ’Undersøgelser og observationer’ på det relevante 
hjemmebesøgsskema. 
 

 Har du ikke markeret, at Mor og Far deltager ved hjemmebesøget, og er Mor 
og Far ikke tilknyttet som Personlig relation til barnets stamkort, vil der ikke 
komme dialogbokse op ved gem af skemaet. Dialogboksene indeholder 
spørgsmål, som relaterer sig til Mor og/eller Far, og gemmes på deres journal. 
 

 Har du krydset af i ’Ingen bemærkninger’ kan du ikke krydse af i de andre 
bokse under dette spørgsmål. Men du kan altid fjerne krydset fra ’Ingen 
bemærkninger’ igen, og dermed åbne for indtastning i de andre felter. 
 

 Du kan ikke sætte kryds i ’Henvist’, hvis du ikke har krydset af ved et af 
kommentarfelterne. 
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 Hvis du har sat kryds i ’Henvist’, vil ’Ny aktivitet’ blive åbnet, når du vil gemme 
skemaet. Du kan altså i en og samme arbejdsgang sørge for at få registreret 
og udskrevet henvisningen. 
 

 Alle tekster, du har skrevet på hjemmebesøgsskemaerne, overføres 
automatisk til barnets kontinuation, ligesom alle tekster ved 
afkrydsningsboksene overføres til automatisk oprettede kontinuationsnotat. 
 

 Der er validering på alle fem typer hjemmebesøg.  
 

 Ved afslutning af Etableringsbesøget bliver man gjort opmærksom på, at man 
skal udfylde oplysningerne om Familiestatus, inden man får lov at gemme 
skemaet. 
 

 Ved 2-3 mdrs. Hjemmebesøget bliver man gjort opmærksom på, at man skal 
udfylde oplysningerne om Ernæring og spisning, inden man får lov at gemme 
skemaet. 
 

 Ved 4-6 mdrs. Hjemmebesøget bliver man gjort opmærksom på, at man skal 
forholde sig til sygdomme og allergier i familien. Her er der dog ingen tvang til 
at udfylde spørgsmålene. 
 

 Ved 8-10 mdrs. Hjemmebesøget bliver man gjort opmærksom på, at man skal 
forholde sig til, hvor mange måneder barnet har fået modermælk uden tilskud, 
før man kan få lov at afslutte hjemmebesøgsskemaet. 
 
 

Hjemmebesøgsskemaer er designet over samme skabelon, og derfor er der kun 
afbilledet B1 – 2-3 måneders besøget her: 
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Opret hjemmebesøgsskema 

1. Vælg med piletasterne det hjemmebesøgsskema du vil udfylde, og brug Tab 
tasten til at bevæge dig rundt i skemaet.  

 
2. Hvis du har sat markering i ’Ingen bemærkninger’, tapper man direkte videre til 

næste ’Ingen bemærkninger’.  
 

3. Vil du sætte markering i ’Henvist’, skal du have sat markering ved et af 
problemelementerne. 

 
4. Når du vil gemme hjemmebesøgsskemaet og har sat markering i ’Henvist’, 

åbner automatisk ’Ny Aktivitet’ og du kan i en arbejdsgang få registreret og 
udskrevet en henvisning.    
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 Kontinuation 
 

I Kontinuationen bliver alle fritekster samlet fra hjemmebesøgsskemaerne, 
Helbredsskemaet og Kostskemaet. 
 
I Kontinuationen skriver du dine konklusioner og vejledninger, og eventuelt dine 
notater til Barnets bog.  
 
Kontinuationen er også det sted, du har mulighed for at orientere dig om sidste 
hjemmebesøg, inden du skal på det næste hjemmebesøg. Det er her, du kan få det 
fulde overblik. 
 
Når man har oprettet et kontinuationsnotat, kan man kun rette i teksten indenfor 24 
timer. Kontinuationsnotater kan ikke slettes helt, men kan være tomme, hvis teksten 
slettes og du indføjer et anslag med mellemrumstasten. Kontinuationen viser 1. linje i 
notatet, men man kan markere notatet, og så vises hele notatet i bunden af 
skærmbilledet. 
 
Du har muligheden for indenfor 24 timer at ændre Kontinuationstypen på notatet, så 
du nemt kan gøre notatet til et Barnets Bog notat. 
 
Der er mulighed for at ”Fejlmarker” et kontinuationsnotat, men aldrig slette det helt. 
Har du ”Fejlmarkeret” et notat, vil dette altid blive udskrevet med resten af journalen i 
tilfælde af, at journalen skal videresendes til anden kommune, eller at forældre har 
bedt om aktindsigt. 
 
Hvis du retter i et kontinuationsnotat indenfor de 24 timer, kan du altid se notatet, 
som det så ud før du rettede i det. Sæt flueben i Tilrettede og du vil kunne se tidligere 
gemte versioner af kontinuationsnotatet. Tilrettede notater udskrives ikke i 
forbindelse med udskrift af journalen. 
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Kontinuationen ser sådan ud: 

 
 
Opret kontinuationsnotat: 
 

1. Opret kontinuationsnotat ved at trykke på knappen Opret eller benytte Alt + o 
 

2. Følgende skærmbillede åbnes: 

 
 

3. Vælg nu den notattype du ønsker at skrive notatet i.  
Notattypen kan bruges til at sortere kontinuationslisten efter, så du nemt kan 
få overblik over dine forskellige notater. 
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4. Du har mulighed for at benytte fraser, der er oprettet centralt. Fraser kan 
åbnes ved at benytte genvejen Alt + f, når du står i kontinuationens 
indtastnings billede og følgende skærmbillede åbnes. 
 

 
 

5. Man kan markere flere fraser fra fraselisten og trykke enten Ok eller Enter, så 
vil alle de markerede fraser blive overført til kontinuationsnotatet på hver sin 
linje. 

 
6. Når du har skrevet notatet færdigt skal du trykke på Gem knappen eller benyt 

Alt + g 
 
7. Du har selvfølgelig også mulighed for at Annullere oprettelsen af notatet, 

inden du har gemt notatet. 
 

8. Hvis du ved en fejl er kommet til at oprette et kontinuationsnotatet på fx et 
forkert barn, kan du efterfølgende Fejlmarker notatet. Benyt højrekliksmenuen 
og vælg Fejlmarker. 

 
9. Man kan aldrig fortryde en Fejlmarkering. 

 
10. Ved udskrivning af journalen vises Fejlmarkerede notater med streg igennem. 
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Helbred 
 

Helbredsskemaet indeholder oplysninger om barnets helbredstilstand og kan i takt 
med at oplysningerne bliver givet til sundhedsplejersken, indtastes på skemaet. 
 
Hver gang du gemmer ændringer på skemaet, vil ændringsdatoen blive opdateret og 
der vil automatisk blive oprettet et nyt kontinuationsnotat. 
 
Helbredsskemaets side 1 ser sådan ud: 

 
 
Helbredsskemaets side 2 ser sådan ud: 
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Opret af helbredsoplysninger 

1. Indtast de oplysninger du kan, ved at sætte markering i de ønskede felter. 
Du kan benytte Tab tasten for at komme rundt på skærmbilledet og sætte 
hak i den ønskede boks med mellemrumstasten, eller benytte venstre 
musetast. 

 
2.  Under sygdom har du mulighed for at registrere alle barnets sygdomme, 

som er vigtig for dig at have oplysninger om.  
 

3. Hvis barnet har været indlagt på sygehus, behøver du kun at oprette 
sygdommen under Indlæggelser. 
 

4. Hvis du skriver et notat i Notat feltet, overføres notatet til barnets 
kontinuation. Du kan derfor roligt slette og/eller tilføje nyt aktuelt notatet, 
når det gamle notat ikke længere er aktuelt.  
 

5. Tryk på Gem eller benyt Alt + g når du forlader skemaet. 

 
Vaccinationer 
I TM Sund version 3.3.0.255 er der blevet opdateret vaccination registreringer og da 
disse nu er meget forenklet har det ikke været muligt at konvertere tidligere 
registreringer. 
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Vækst 
 

Vækstskemaet på spæd- og småbørn indeholder nu standardkurver udarbejdet efter 
WHO standarder og vækstkurver på skolebørn efter Else Andersens standardkurver.  
Valget af standardkurver er truffet af TM Sund brugerbestyrelsen efter 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
 
Som noget nyt i TM Sund 3.6.0. versionen findes der nu præmaturkurver for børn 
født før 37 gestationsuge, samt en kurve for korrigeret alder for børn født tidligere 
end forventet terminsdato (40 uger + 0 dage). Disse kurver vises kun for børn med 
en Gestationsalder under 37. 
 
Der findes nu følgende kurver for nedenstående intervaller i TM Sund: 
 
Vægt/ gestationsalder 24 – 40 uger 
Længde/ gestationsalder 24 – 40 uger 
Hovedomfang/ gestationsalder 24 – 40 uger 
 
Vægt/ alder 0 - 26 uger  
Længde/ alder 0 - 26 uger  
Vægt/ højde 0 - 26 uger 
 
BMI småbørn 0 - 5 år  
Hovedomfang / alder 0 - 2 år  
 
Vægt/ alder 0 - 2 år  
Højde/ alder 0 - 2 år  
Vægt/højde 0 - 2 år  
 
Vægt/ alder 0 - 5 år  
Højde/ alder 0 - 5 år  
Vægt/højde 0 - 5 år  
 
Vægt/ alder 5 - 18 år  
Højde/ alder 5 - 18 år  
BMI skolebørn 5 - 18 år 
 
Percentil kurverne har farver, således at: 

- p97 + p3 kurver er røde 
- p90 og p10 kurver er orange 
- p75 og p25 kurver er gule 
- 50 % kurven er grøn 
- Barnets kurve er stadigvæk mørkeblå 
- Korrigeret alder kurve er en stiplet lyseblå 
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Vækstskemaet ser sådan ud: 
 

 
 

Tilføj ny vækst registrering 
 

1. I denne nye version er der mulighed for at registrere mor og fars vægt og 
højde, så du kan vælge mellem barnet, mor og far, inden du går videre med 
registreringen. 
 

2. Der findes ingen kurver for forældre vækst, og forældrenes 
vækstregistreringer vises også kun i listen, hvis der er sat flueben i boksene 
ud for mor og far.  
 

3. Har barnet søskende kan forældre vækstregistreringerne også ses på listen 
over vækstregistreringer i bunden af vækstkurverne. 
Forældrevækstregistreringer vises med en mørkere baggrundsgrøn. 
 

4. For at kunne se et barns vækstkurve skal barnet have registreret et 
udgangspunkt. Det betyder, at du skal oprette fødselsvægten på barnet, som 
den første vækstregistrering.  
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5. Tilføj ny vækstregistrering ved at trykke på knappen Tilføj eller benyt Alt + t, og 
følgende indtastningsbillede åbnes: 

 

 
 

6. Du kan nu indtaste dine oplysninger og trykke OK eller Annuller til det  
indtastede.  

 
7. Vækstregistreringen kan overføres som et kontinuationsnotat, hvis man 

ønsker det, men man kan nu også undlade at dette sker ved ikke at sætte 
markeringen ud for ’Gem reg. I kontinuationen’ 
 

8. Hvis du har brug for at zoom ind på vækstkurven, kan dette lade sig gøre ved 
at bruge musen. Hold venstre musetast nede og træk den lille forkant hen 
over de kurver du vil zoome ind på. Når du slipper venstre musetast er du 
zoomet ind på de valgte kurver. 
 

9. For at vende tilbage til normal kurvevisning, skal du højreklikke med musen og 
vælge standard visning.  

 
 

10. Du kan også udskrive vækstkurverne i pdf format, som du har valgt at se dem 
på skærmen. PDF filen omfatter også alle vækstoplysningerne og barnets 
personoplysninger, så filen kan udskrives til forældre eller medsendes til en 
samarbejdspartner. Du skal her vælge at trykke på knappen Udskriv, som du 
finder i bunden af Vækstskemaet: 
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Denne udskrift af vækstskemaet ser sådan ud: 

 

 
 

11. Udskriften er en PDF fil og kan gemmes på Skrivebordet og efterfølgende 
vedhæftes en mail, som enten sendes via Digital Post i TM Sund eller en 
sikker mail.  
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Kost 
Kostskemaet indeholder oplysninger om amning og vitaminer til det spæde barn. 
Sundhedsstyrelsen ændre anbefalinger ind imellem og derfor kan betydningen ”ifølge 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger”, have ændret sig over tid. 
 
Der er desuden mulighed for at skrive en vejledning som overføres til barnets 
kontinuation. 
 
Kostskemaet ser sådan ud: 

 

Opret kostskema 

 
1. Du kan komme rundt på kostskemaet ved hjælp af Tab tasten og sætte markering 

i afkrydsningsboksen ved hjælp af mellemrumstasten, eller du kan benytte 
venstre musetast. 

 
2. Oplysninger kan indtastes i takt med at oplysningerne forefindes. Når der bliver 

rettet i felterne eller tilføjet nye oplysninger på skemaet, vil ændringsdatoen blive 
opdateret og der oprettes et nyt kontinuationsnotat hver gang man trykker på 
Gem knappen.  

 
3. Bemærk, at man ikke kan få lov at gemme indtastningerne vedr. ”Fuld amning”, 

hvis du har indtastet at barnet er blevet ammet længere end barnets alder reelt 
er. 
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Forældre – personlig relation 

Søg forældre 

Du har også mulighed for at søge forældre frem uden om barnets stamkort. Det kan 
være særligt nyttigt, hvis det drejer sig om en gravid mor, der endnu ikke har født. 
  
I menu linjen under Fil finder man følgende muligheder: 
 

  
 

1. Vælg Søg forældre eller benyt genvejen F4. 
 

2. Du kommer nu ind på et forældresøgebillede som ser sådan ud: 
 

 
 

3. Du kan nu indtaste CPR-nr eller navn. Du får først mulighed for at trykke på 
Søg, når du har tastet noget i bare ét af søgefelterne.  
 

4. Der kan søges på forældre ’Født i periode’, eller bare efter en bestemt dato, 
så der hurtigt kan fremsøges fx Unge forældre. 
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5. Der kan som noget nyt nu også søges på Terminsdato, altså den dato der er 
indtastet på Graviditetsbesøgsskemaet. 
 

6. Findes forældrene ikke allerede i systemet, kan du oprette et forældrestamkort 
med det samme.  
 

Opret forældre – personlig relation 
 
Forældre og andre personlige relationer kan oprettes med et stamkort, hvor der er 
mulighed for at indtaste personlige oplysninger som alene relaterer sig til den enkelte 
person.  
 
Det betyder, at der findes et stamkort for hver enkelt forælder, som kan åbnes direkte 
fra alle deres egne børns stamkort.  
 

Det betyder, at forældre betragtes som enkeltindivider, der kan have særskilte 
oplysninger om adresse, etnicitet, uddannelse og arbejde.  
 

Forældres stamkort bliver oprettet automatisk i forbindelse med import af stamdata 
fra folkeregisteret.  
 

Der er mulighed for at oprette kontinuationsnotater på forældre, som kan sendes til 
børnenes kontinuation, hvis det ønskes.  
 

Fra forældrenes stamkort er der tillige mulighed for at oprette graviditetsskemaer, 
hvis et sådant besøg udføres. Man kan oprette nyt graviditetsskema i tilknytning til 
hver graviditet.  
 

Opret personlig relation 

1. Fra forældre søgebilledet skal du trykke på Opret knappen eller benyt Alt + o 
 
2. Nu åbnes nedenstående opretbillede, hvor du skal indtaste de nødvendige 

data.  
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3. ID vil i de fleste tilfælde være CPR-nr, men der er mulighed for at oprette 
personlige relationer, hvor man ikke kender hele personnummeret. 
 

4. Hvis det drejer sig om forældre, er det vigtigt at oprette på det rigtige CPR-nr, 
da stamoplysningerne ellers ikke automatisk vil blive opdateret via 
folkeregisteret.  
 

5. Hvis du har oprettet forældre/personlig relation stamkort fra barnets stamkort, 
vil du blive spurgt om relationen mellem stamkortene, og du skal nu vælge 
relationen i dette skærmbillede: 

 

 
 

6. Derefter kan du indtaste alle relevante oplysninger på stamkortet og gemme  
det indtastede ved hjælp af Ctrl + s, eller trykke på Gem. 

 
7. På forældre stamkortet vises oplysningerne om helbred og relationen til 

arbejdsmarkedet. Disse oplysninger er en visning af de oplysninger, der er 
indtastet på yngste barns Helbredsskema og stamkort. Det er altså på yngste 
barns stamkort, du skal ændre i helbredsoplysningerne, hvis disse oplysninger 
skal slå igennem på forældrestamkortet. 

 
8. Hvis der er oprettet Graviditetsskema på en mor indenfor de sidste 6 måneder, 

vil der komme en popup der fortæller at der findes et udfyldt Graviditetsskema, 
når du åbner barnets stamkort. 
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Forældre/personlig relation stamkortet 

 

 
 
Forældre/personlig relations journalen omfatter følgende faner: 

 Kontinuation 

 Graviditet – kun for mødre 

 Forældretrivsel 

 EPDS  

 Gotland 

 Trivsel 

 Alkohol 

 Sundhedsplejen 

 Dokumenter 

 Aktiviteter 

 Beskeder 
 
 

1. Kontinuationen fungerer på samme vis som børnenes kontinuation. Her er der 
bare meget færre notattyper at vælge imellem. 
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2. Graviditetsskemaet kan oprettes lige så mange gange, som der er behov for 
det. Dog kan der ikke oprettes to graviditetsskemaer på samme dag.  
 

3. Ved Gem af graviditetsskemaet genereres der automatisk en 
kontinuationslinje, i lighed med gem af skemaer i barnets journal. Forældre 
kontinuationen er derfor også det sted sundhedsplejen orienterer sig inden et 
hjemmebesøg, der konkret er rettet mod forælderen. 
 
 

Graviditetsskemaet ser sådan ud:  
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Eksempel på håndtering af graviditetsbesøg hos førstegangsfødende 

1. Opret forældrejournal fra forældresøgebilledet. Benyt evt, ctrl + r og følgende 
opret billede kommer frem:  

 
 

2. Indtast korrekt cpr.nr., fornavn, efternavn og adresse. 
 

3. Nu åbner stamkortet og der skal tilføjes status: ’Gravid i aktivt tilsyn’ og den 
fulde adresse og telefonnummer. 
 

4. Gå til fanen Sundhedsplejen og tilføj som minimum sundhedsplejersken. 
 

5. Åben din Kalender, så du har den åben samtidig med du ringer til den 
vordende mor. 
 

6. Gå derefter til fanen Aktiviteter, og book en aftale med Aktivitetstypen 
’Graviditetsbesøg’ og med Aktivitetsstatus ’Aftalt mundtligt’, altså en synlig 
aftale. 
 

7. Inden du skal ud på graviditetsbesøget, skal du huske at pakke 
forældrejournalen med til Offline, hvis du vel og mærke ikke arbejder Online 
altid. 
 

8. Forældrejournalen kan pakkes fra Aktiviteter, forældrestamkortet eller direkte 
ovre fra Offline siden. 
 

9. På selve graviditetsbesøget åbner du forældrejournalen via 
forældresøgesiden, benyt F4, vælg status ’Gravid i aktivt tilsyn’ og dig selv 
som fagperson. Du vil nu få listen over de vordende mødre, du har i aktivt 
tilsyn. 
 

10. Du kan også finde moren via den aktivitet, du har booket. Benyt Aktiviteter, 
markér aktiviteten, højreklik og vælg Åben stamkort. 
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11. Vælg den rette mor, markér navn og tryk Enter – stamkortet åbnes, og du kan 
udfylde stamdata og graviditetsskema, mens du er på besøget. 
 

12. Hvis der er tale om et enkeltstående graviditetsbesøg, kan du vælge at skifte 
status til Aktiv i sundhedsplejen, så din liste med ’Aktiv i sundhedsplejen’ altid 
er opdateret. 
 

13. Når det nyfødte barn så bliver født og optræder på MedCom siden som en 
Fødselsanmeldelse og journalen er oprettet, vil du blive gjort opmærksom på, 
at der er udfyldt graviditetsskema på moren indenfor de sidste 6 måneder, når 
barnets stamkort åbnes. 

 

Forældretrivsels skemaet  
 
Forældretrivselsskemaet er forholdsvis nyt i TM Sund, men alle data er præcis de 
samme data som tidligere fandtes på børnenes hjemmebesøgsskemaer og 
omhandlede forældrenes trivsel. Tidligere var disse registreringer at finde på 
skemaerne: Barsel, Etablering, 2-3 mdrs. skema, 4-6 mdrs. skema og 8 – 10 mdrs. 
skema.   
 
Oplysninger som tidligere er blevet indtastet på hjemmebesøgsskemaerne er 
konverteret, så de nu vises på det nye Forældretrivselsskema. Hvis forældrene ikke 
er tilknyttet barnets stamkort som en Personlig relation med den korrekte 
typebetegnelse, Mor eller Far, vil data ikke være konverteret og disse gamle data er 
så gået tabt.  
 
Forældretrivselsskemaet udfyldes almindeligvis i samme arbejdsgang som 
hjemmebesøgsskemaerne udfyldes og gemmes, da der ved gem af besøgsskemaet 
åbner en dialogboks, hvor spørgsmål til forældrenes velbefindende kan udfyldes.  
 
Ved udfyldelse af dialogboksene gemmes besøgsdato uden videre fra barnets 
skema, og der dannes en automatisk kontinuationslinje, som indeholder oplysninger 
om besøgsdato, besøgstypen, hvilket barn det drejer sig om, samt sammenfatningen 
fra selve dialogboksen. 
 
Der findes separate dialogbokse for Mor og Far, ligesom oplysninger kun gemmes på 
den relevante forældres journal.  
 
Vi har altså med denne løsning yderligere fået adskilt børn og forældres journaler, så 
der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem forældre, som ikke har delt 
forældremyndighed, ikke gives mulighed for at læse personlige oplysninger om den 
anden forældre.  
 
Vi kommer altså med denne løsning Patientklagenævnet i møde ved, at systemet 
ikke længere indbyder til at skrive om forældre i børnenes journaler. 
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Forældretrivselsskemaet kan udfyldes direkte fra fanen på forældrejournalen, men 
denne måde vil være mere besværlig end via dialogboksene. Så det anbefales at 
udfylde oplysningerne via dialogboksene. 
 
Forældretrivselsskemaet på mor ser sådan ud: 
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Et automatisk oprettet kontinuationsnotat kan se sådan ud:
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EPDS skema 
EPDS skemaet kaldes også i almindelig tale for Edinburgh skemaet. Skemaet er 
udarbejdet af Cox, Holden og Sagovsky, med henblik på at afdække nybagte mødres 
psykiske tilstand.  
 
EPDS skemaet kan udføres 3 gange i relation til hvert barn som er tilknyttet 
forældrestamkortet. Hvis sundhedsplejersken efter første screening konstaterer 
psykisk ustabilitet hos den nybagte mor (score over 12), kan hun enten henvise til sig 
selv eller til andre. Henviser sundhedsplejersken til sig selv, kan hun vælge at udføre 
screeningen endnu en gang. 
 
EPDS skemaet ser sådan ud: 
 

 
 
 

1. Begynd med at vælge det barn cpr.nr. som denne screening/undersøgelse 
udføres på basis af. 
 

2. Start udfyldelsen af skemaet med at indtaste besøgsdato. Ofte vil skemaets 
opretdato være en anden end besøgsdatoen, da moren i reglen selv vil 
udfylde en papirversion af EPDS skemaet. 
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3. Man bevæger sig rundt på skemaet ved hjælp af Tab tasten og sætter flueben 
i boksen ud for teksterne ved hjælp af mellemrumstasten. Man kan også 
udfylde skemaet med musen, hvis man synes det er nemmere. 

 

4. Scoren beregnes automatisk ud fra de enkelte spørgsmål og den samlede 
score sammentælles også automatisk. På grund af denne automatik er det 
ikke hensigtsmæssigt, at moren selv udfylder skemaet i den elektroniske 
version.  

 

5. Ved en samlet score over 12, anbefales det at moren henvises til yderligere 
hjælpeforanstaltning.  

 

6. EPDS skemaet er omfattet af validering, således at man ikke kan gemme et 
halvt udfyldt skema 

 

7. Hvis den nybagte mor midt i skemaudfyldelsen, alligevel ikke ønsker eller er i 
stand til at gennemføre udfyldelsen af skemaet, kan der sættes markering i en 
af de to bokse i bunden af skemaet. 

 

8. Hvis man sætter markering i ’Mor ønsker ikke at udfylde spørgeskemaet’ eller 
’Det kan ikke lade sig gøre at udfylde spørgeskemaet, på grund af’, fjernes 
alle andre markeringer på skemaet, og man har derefter mulighed for at 
gemme skemaet.  

 

9. For at gemme indtastningerne skal du huske, at trykke på Gem eller benyttet 
genvejen Alt+g. 

 
10. Der dannes automatisk en kontinuationslinje ved Gem af EPDS skemaet. 
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Gotland skema 

 

Gotland skalaen kan benyttes både til mænd og kvinder, men er oprindeligt 
udarbejdet til vurdering af, om nybagte fædre har tendens til depression. 
 
Resultatet af vurderingen bliver tolket efter følgende point score. 
 
0-13: Ingen tegn på depression  
 
14-26: Depression mulig.  
 
27-39: Tydelige tegn på depression.  
 
I sundhedsplejesammenhæng vil det betyde at sundhedsplejen skal henvise til 
privatpraktiserende læge, så snart en forældre har en score over 13 point. 
 
Gotland skemaet er udarbejdet så det i struktur og funktionalitet er identisk med 
EPDS skemaet. Det betyder, at følgende arbejdsgange kan benyttes: 
 

1. Skemaet kan udføres 3 gange i relation til hvert barn som er tilknyttet 
forældrestamkortet 
 

2. Begynd med at vælge det barn cpr.nr. som denne screening/undersøgelse 
udføres på basis af 
 

3. Start udfyldelsen af skemaet med at indtaste besøgsdato 
 

4. Man bevæger sig rundt på skemaet ved hjælp af Tab tasten og sætter flueben 
i boksen ud for teksterne ved hjælp af mellemrumstasten. Man kan også 
udfylde skemaet med musen, hvis man synes det er nemmere 

 
5. Scoren beregnes automatisk ud fra de enkelte spørgsmål og den samlede 

score sammentælles også automatisk. På grund af denne automatik er det 
ikke hensigtsmæssigt, at moren selv udfylder skemaet i den elektroniske 
version.  

 
6. Ved en samlet score over 13, anbefales det at forældreren henvises til 

yderligere hjælpeforanstaltning 
 

7. Gotland skemaet er omfattet af validering, således at man ikke kan gemme et 
halvt udfyldt skema 

 
8. Hvis den nybagte forældre midt i skemaudfyldelsen, alligevel ikke ønsker eller 

ikke er i stand til at gennemføre udfyldelsen af skemaet, kan der sættes 
markering i en af de to bokse i bunden af skemaet. 

 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

51 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

9. Hvis man sætter markering i ’Mor/far ønsker ikke at udfylde spørgeskemaet’ 
eller ’Det kan ikke lade sig gøre at udfylde spørgeskemaet, på grund af’, 
fjernes alle andre markeringer på skemaet, og man har derefter mulighed for 
at gemme skemaet.  

 
10. For at gemme indtastningerne skal du huske, at trykke på Gem eller benyttet 

genvejen Alt+g. 
 

11. Der dannes automatisk en kontinuationslinje ved Gem af Gotland skemaet. 
 
Sådan ser nederste del af skemaet ud: 
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WHO Trivselsskema kaldet Trivsel 

 

WHO Trivselsskema kan benyttes af både vordende og nybagte forældre, da 
skemaet ikke er knyttet op på et bestemt barn.  
 
Der kan dog kun oprettes ét skema inden for 24 timer.  
 
Der kan rettes i skemaet indenfor 24 timer, men der genereres et kontinuationsnotat, 
hver gang skemaet gemmes.  
 
Pointberegning udføres på følgende grundlag:  
Den samlede pointscore bliver ganget med fire.  
Der beregnes et tal mellem 0 og 100.  
Jo flere points jo højere trivsel.  
 
Hvis tallet er 50 eller mindre, er personen i en risikozone for stress eller depression, 
derfor skal undersøgelsen enten gentages efter nogle uger, eller der skal henvises til 
privat praktiserende læge. 
  
Hvis scoren ligger under 13 eller hvis forælderen har afkrydset så scoren er 1 eller 0 
på bare et enkelt spørgsmål betragtes det som indikation for dårlig trivsel, og der skal 
henvises til privat praktiserende læge. 
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1. Vælg Opret og ovenstående skema åbnes  

 
2. Udfyld skemaet. Du kommer rundt i skemaet ved hjælp af Tab tasten og sætte 

fluebenene ved hjælp af mellemrumstasten 
 

3. Hvis den nybagte forældre midt i skemaudfyldelsen, alligevel ikke ønsker eller 
ikke er i stand til at gennemføre udfyldelsen af skemaet, kan der sættes 
markering i en af de to bokse i bunden af skemaet 

 
4. Hvis man sætter markering i ’Mor/far ønsker ikke at udfylde spørgeskemaet’ 

eller ’Det kan ikke lade sig gøre at udfylde spørgeskemaet, på grund af’, 
fjernes alle andre markeringer på skemaet, og man har derefter mulighed for 
at gemme skemaet  

 
5. For at gemme indtastningerne skal du huske, at trykke på Gem eller benyttet 

genvejen Alt+g 
 

6. Der dannes automatisk en kontinuationslinje ved Gem af Trivsels skemaet 
 

7. Der kan rettes i skemaet indenfor 24 timer, men der dannes automatisk en 
kontinuationslinje for hver gang skemaet bliver gemt 
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Alkoholskema 

Alkoholskemaet er et tilkøb fra Aarhus Kommunes sundhedspleje. 
 

Skemaet er et udpluk af et større Alkoholskemaet AUDIT der er oversat til dansk af 
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med dsam, Dansk Selskab for Almen Medicin. I TM 
Sund findes kun spørgsmålene om alkoholindtag. Se det samlede AUDIT skema 
herunder. 
 
Hvis der scores point på mellem 1 og 3 ved hvert af de tre udsagn i TM Sund, og der 
samlet opnås en score på mellem <3 og 8>, kan der være tale om et storforbrug, og 
sundhedsplejersken bør gentage undersøgelsen og/eller henvise til privat 
praktiserende læge. Den undersøgte bør overveje reduktion af sit alkoholindtag. 
 
Med en score over 9 vil sundhedsplejersken altid skulle henvise til privat 
praktiserende læge, da der så vil være tale om et overforbrug. 
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Sundhedsstyrelsens 9 udmeldinger om alkohol: 

 Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred 

 Drik ikke alkohol for din sundheds skyld 

 Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 
genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd 

 Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 
7/14 om ugen 

 Stop før 5 genstande ved samme lejlighed 

 Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en 
sikkerheds skyld 

 Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol 

 Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol 

 Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 
genstande ved samme lejlighed 

 
 

 
 
Alkoholskemaet minder om EPDS skemaet i struktur og funktionalitet. 
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1. Skemaet kan udfyldes 3 gange i relation til hvert barn som er tilknyttet 

forældrestamkortet 
 

2. Begynd med at vælge det barns cpr.nr. som denne screening/undersøgelse 
udføres på basis af 
 

3. Start udfyldelsen af skemaet med at indtaste besøgsdato 
 

4. Man bevæger sig rundt på skemaet ved hjælp af Tab tasten og sætter 
markeringer i boksen ud for teksterne ved hjælp af mellemrumstasten. Man 
kan også udfylde skemaet med musen, hvis man synes det er nemmere. 

 
5. Scoren beregnes automatisk ud fra de enkelte spørgsmål og den samlede 

score sammentælles også automatisk. På grund af denne automatik er det 
ikke hensigtsmæssigt, at moren selv udfylder skemaet i den elektroniske 
version.  

 
6. Ved en samlet score mellem <3 og 8>, anbefales det at undersøgelsen 

gentages eller der henvises til privat praktiserende læge. 
 

7. Alkohol skemaet er omfattet af validering, således at man ikke kan gemme et 
halvt udfyldt skema. 

 
8. Hvis forælderen midt i skemaudfyldelsen, alligevel ikke ønsker eller ikke er i 

stand til at gennemføre udfyldelsen af skemaet, kan der sættes markering i en 
af de to bokse i bunden af skemaet. 

 
9. Hvis man sætter markering i ’Mor/far ønsker ikke at udfylde spørgeskemaet’ 

eller ’Det kan ikke lade sig gøre at udfylde spørgeskemaet, på grund af’, 
fjernes alle andre markeringer på skemaet, og man har derefter mulighed for 
at gemme skemaet.  

 
10. For at gemme indtastningerne skal du huske, at trykke på Gem eller benyttet 

genvejen Alt+g. 
 

11. Der dannes automatisk en kontinuationslinje ved Gem af skemaet 
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Vordende forældregrupper 

Sundhedsplejen har nu igennem mange år arbejdet med mødregrupper, 
specialgrupper, fædregrupper og forældregrupper i TM Sund. Nu er der også 
mulighed for at sammensætte grupper med vordende forældre, da forældre kan 
tilknyttes en Gruppe. 
 

 
 

Ved oprettelse og tilknytning af en Gruppe, se afsnittet om Grupper. 
 

Dokumenter 

På helt samme måde som på børnenes journal, er der mulighed for at tilknytte 
dokumenter til forældre journalen. Se yderligere beskrivelse af denne funktionalitet 
under afsnittet om Dokumenter. 
 

Aktiviteter 

Der kan oprettes aftaler/ aktiviteter med forældre, på samme vis som man kan med 
børn. Aktiviteter booket på forældre vil dog ikke blive talt op til Aktivitetsstatistikken, 
hvis det drejer sig om hjemmebesøg, da aktiviteten Hjemmebesøg tælles op i forhold 
til barnets alder og derfor skal bookes på barnet. 
 
Derfor er det også kun ganske få elementer der kan bookes fra forældrestamkortet. 
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Grupper 
Der er kun mulighed for at arbejde med Grupper, når man er koblet op på serveren. 
Når du er på hjemmebesøg i familien, hvor du ikke er koblet op mod serveren, kan 
du dog godt tilknytte en gruppe til barnets stamkort, hvis gruppen er medtaget til 
Offline. 
 

Der er mulighed for at oprette stamkort på grupper. På gruppestamkortet er der 
mulighed for at tilknytte 3 sundhedsplejersker (fagpersoner). Det vil dog altid være 
den første sundhedsplejerske der er valgt, man kan søge gruppen frem efter.  
 
Når man vil søge efter eksisterende grupper, skal man trykke på knappen Grupper 
fra hovedmenuen. 
 

Derefter vil følgende skærmbillede blive åbnet: 

 

 

1. Du kommer direkte ind i Gruppesøgebilledet, hvor du med fordel kan indtaste 
gruppe id’et, navn, vælge gruppetype og fagperson eller bare en af delene og 
derefter trykke på Søg eller Alt+s.  
 

2. Finder du den Gruppe du søgte efter, kan du åbne Gruppestamkortet ved at 
trykke Alt+v eller Enter. 
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3. Du kan nu tilføje de yderligere oplysninger, som du gerne vil have på 

stamkortet, bl.a. tilføje flere fagpersoner som kan være tilknyttet gruppen. 
 

4. Når du tilføjer nye oplysninger på gruppestamkortet, kommer der en lille * på 
fanen, så du er klar over, at der er tilføjet nyt som endnu ikke er gemt.  
 

5. Gem det tilføjede ved at benytte knappen Gem, Alt+g eller Ctrl+s 

Opret Gruppe 

 
1. Findes gruppen ikke, kan du oprette et Gruppestamkort fra søgevinduet. Tryk 

på Opret eller benyt genvejen Alt+o, og følgende skærmbillede åbnes: 
 

 
 

2. Indtast de ønskede data.  
Det kan godt betale sig at være systematisk i sin id nummerering. Vælg fx at 
give id efter år, lokalområde, , måned og nummer på gruppen. 
 

3. Man skal kun oprette Gruppestamkort, når man er koblet op på serveren, 
ellers kan man risikere at to sidder og opretter en gruppe med samme id.  
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Et Gruppestamkort ser sådan ud: 
 

 
 

4. På Gruppestamkortet er øverste del beregnet til stamdata på gruppen. Under 
status kan man vælge om Gruppen skal være: Åben, Lukket eller Afsluttet 

 

5. Der er mulighed for at tilknytte børn eller forældre til gruppen og fjerne dem 
igen, direkte fra Gruppestamkortet. Tilknytningen kan også ske fra barnets 
eller forældrenes stamkort.  

 

6. Tilknyt børn ved at trykke på knappen Tilknyt børn, og det store søgebillede 
åbnes. Du kan nu søge det barn frem, du vil have med i gruppen markere 
barnet og trykke Enter og barnet er tilknyttet Gruppen. 

 

7. Du kan altid slette tilknytningen igen, ved at markere det barn der skal fjernes 
fra listen og trykke på Fjern eller benytte Alt+ j 

 

8. Print/udskrivning af breve til alle gruppens medlemmer kan ske ved at trykke 
på knappen Print/Flet og du får mulighed for at vælge en udskrift som din 
sundhedspleje selv har lavet skabelonen til. 

 

9. Der er også mulighed for at oprette aktiviteter/aftaler hvor sundhedsplejersken 
deltager. Tryk på Opret under Gruppeaktivitet og du åbner Ny aktivitet. 
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10. Udfyld Ny aktivitet - vælg typen ’Møde med gruppe’ og status Aftale brev 
sendt, hvis du sender invitationen med det samme. 

 
11. Nu er data vedrørende oprettelse af Gruppen og aftaler hvor 

sundhedsplejersken deltager optalt til Sundhedsstyrelsens lovpligtige statistik, 
og du behøver ikke bekymre dig mere om det. 

 
Gruppe Kontinuation 

Der er mulighed for at oprette en kontinuation i forbindelse med de enkelte grupper.  
Kontinuationen er et supplement, som kan bruges hvis sundhedsplejerskerne ønsker 
at beskrive, hvilke temaer der er blevet debatteret i gruppen. 
  
På gruppekontinuationen er det ikke tanken, at man skriver noget om det enkelte 
barn. Personoplysninger om de enkelte børn skal skrives i børnenes egne 
kontinuationer. 
 
Gruppekontinuationen ser sådan ud: 

 
 

1. Man opretter et kontinuationsnotat på samme måde som i alle andre af 
programmets kontinuationer. Tryk Opret eller brug genvejen Alt+o 
 

2. Som det fremgår af billedet af Gruppe kontinuationen findes der en knap, som 
er særlig for Gruppekontinuationen, den hedder ”Send til valgte”. Denne 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

62 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

mulighed benyttes, når man gerne vil have, at notatet også skal stå i de 
enkelte børn eller forældres kontinuationer. 
 

3. Markér det notat der skal sendes til de børn eller forældre som er tilknyttet 
gruppen. Udvælg derefter hvem notatet skal sendes til og kontinuationsnotatet 
overføres som et sundhedsplejerskenotat.  

Slet Gruppe 
 

1. Der er mulighed for at slette en gruppe. 
 

2. Søg Gruppen du ønsker at slette frem ved hjælp af Alt+s eller tryk på 
Knappen Søg 
 

3. Markér gruppen der skal slettes og vælg Alt+l eller tryk på knappen Slet 
 

4. Hvis der er tilknyttet børn til Gruppen, skal tilknytningen først fjernes før det 
kan lade sig gøre at slette Gruppen  
 

5. Hvis der findes aktiviteter/aftaler booket på Gruppen, skal disse slettes før 
det kan lade sig gøre at slette Gruppen 
 

6. Hvis der er oprette kontinuationsnotater på Gruppen kan det aldrig lade sig 
gøre at slette Gruppen. 
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Klasser 
Klasser oprettes automatisk i forbindelse med import af stamdata, som indeholder 
oplysninger om skoleklasser, det kan fx være fra IST Tabulex Ekstrakt. 
 

I forbindelse med klasseoprykning efter skolernes sommerferie bibeholder klassen sit 
stamkort, og klassetrinnet er det eneste der ændres. Det betyder, at klasser der 
følger et ”naturligt” forløb fra børnehaveklasse til 9./10. klasse, har den samme 
kontinuation og liste over aktiviteter i hele skoleforløbet. 
 

Skoleklasser, der sammenlægges af to eksisterende klasser, vil få oprettet et nyt 
klassestamkort, og oplysninger om tidligere klassetilhørsforhold vil kun fremgå af de 
kontinuationsnotater, der er sendt fra klassekontinuationen til de tilknyttede elevers 
kontinuation, samt fra det enkelte barns Historik fane, hvor man kan se hvilke klasser 
barnet har gået i.  
  
Der er mulighed for at håndtere skoleklasser på samme måde som en gruppe, hvor 
man kan oprette aftaler med klassen og skrive i en fælles klassekontinuation. 
 

Søg / åben klasse 

1. Man kan søge og åbne klassestamkort fra hovedmenuen. Du kan vælge at 
trykke på knappen Klasse med venstre musetast eller benytte genvejen Alt+m 
og derefter L, så åbner følgende skærmbillede: 
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2. Som det fremgår af søgebilledet, kan du indtaste forskellige søgekriterier, hvis 
du fx kun kender klassetrinnet, kan du nøjes med at indtaste den oplysning. 

 
3. Tryk på Alt+s eller benyt knappen Søg, og alle klasser med de indtastede 

søgekriterier kommer frem på listen. 
 

4. Markér den ønskede klasse og tryk Enter eller Alt+v og følgende skærmbillede 
bliver åbnet: 
 

 
 

5. Du kan nu tilføje de yderligere oplysninger, som du gerne vil have på 
stamkortet, bl.a. tilføje flere fagpersoner som skal være tilknyttet klassen. 
 

6. Når du tilføjer nye oplysninger på klassestamkortet, kommer der en lille * på 
fanen, så du er klar over, at der er tilføjet nyt, som endnu ikke er gemt.  
 

7. Gem det tilføjede ved at benytte Ctrl + s 
 

8. Print/udskrivning af breve til alle klassens elever kan ske ved at trykke på 
knappen Print/Flet, og du får mulighed for at vælge en udskrift som din 
sundhedspleje selv har lavet skabelonen til. 
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Opret Klasse  

1. Der er mulighed for at oprette Klasser manuelt, så de kommuner der ikke får 
stamoplysninger importeret fra et elevadministrationssystem, også kan udnytte 
Klasse funktionaliteten. 

 

2. Når du opretter Klasser, skal du benytte samme Klasse Id nummersystem 
som benyttes ved oprettelse fra et Elevadministrationssystem.  

 
3. Klasserne oprettes med den korrekte skolekode, skolenavn, klassetrin, 

klassespor og klasse Id, som skal være det årstal klassen startede i 
børnehaveklasse efterfulgt af klassespor, fx 2002A. 

 

4. Du kan efterfølgende selv tilknytte børn til klassen, ved at trykke på knappen 
Tilknyt.  

 

5. Nu åbner det store søgebillede, som du kender i forvejen. Søg det ønskede 
barn frem og markér barnet og tryk Enter. Barnet er nu tilknyttet klassen. 

 

Arkivering af Klasse 

1. På Klassestamkortet kan du sætte flueben i den lille boks ud for Arkiveret. 
Gem tilføjelsen med Ctrl + s. Herefter vil der på klassestamkortet fremgå at 
klassen er arkiveret. På klassesøgesiden fremstår arkiveringen med nej i 
kolonnen Aktiv. 
 

2. Denne Arkiv funktionalitet sletter ikke stamkortet og fjerne heller ikke klassen 
fra oversigten. 

 

Klassekontinuationen 

1. Klassekontinuationen fungerer på samme måde som kontinuationerne andre 
steder i programmet.  

 

2. Det er dog kun følgende notattyper, man kan oprette fra klassekontinuationen 
 

 
 

3. Der er mulighed for at overføre klassens kontinuationsnotater til udvalgte 
elevers personlige kontinuationer, som et sundhedsplejerske notat, ved tryk 
på ’Send valgte til børn’. 
 

4. Du kommer derefter ind på listen over børn der er tilknyttet klassen, hvorefter 
du kan udvælge, hvem kontinuationsnotatet skal sendes til. 
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Klasseaktiviteter 

1. Du kan oprette aftaler/ aktiviteter med de enkelte klasser. Aftaler du booker 
med klassen omhandler hele klassen.  
 

2. Under Klasseaktivitet skal du trykke på Opret, og følgende skærmbillede 
åbnes: 
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3. Vælg den relevante aktivitetstype, enten: 
1. Rutinemæssig bistand 
2. Smitsomme sygdomme  
3. Sundhedspædagogiske aktiviteter eller 
4. Indeklima  

 
4. Vælg den relevante status, enten 

1. Telefonisk henvendelse  
2.   Aftalt mundtligt eller Aftale, brev sendt 
3. Opfølgning 

  
5. Når du har indtastet de resterende oplysninger på Ny Aktivitet, skal du 

gemme, benyt knappen Gem, genvejen Alt+g eller Ctrl+s 
 

6. Drejer den oprettede aktivitet sig om en telefonisk henvendelse, vil aktiviteten 
ikke fremgå af kalenderen, men kun på Aktivitetslisten. 

 

7. Aktiviteter, hvor der afsættes tid i kalenderen, bookes med status Aftalt 
mundtligt eller Aftale, brev sendt. 
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8. Undersøgelser af de enkelte børn skal bookes fra børnenes stamkort, for at 

aktiviteten er talt op til Sundhedsstyrelsens aktivitetsregistrering og fremgår på 
barnets stamkort. 

 

  

Aktiviteter for mange skolebørn / multiaktiviteter 

 
Det er muligt at oprette en aktivitet på mange børn i én arbejdsgang, således at 
aktiviteten fremgår både i Kalenderen, på Aktiviteter og af de enkelte børns stamkort, 
samt at aktiviteten automatisk er talt op Sundhedsstyrelsens aktivitetsoversigt. 
 

Man kan oprette Multiaktiviteter fra to steder i TM Sund via højreklikmenuer: 
 

 Fra klasse søgebillede 

 Fra barn søgebillede 
 
Fra Klasse søgebilledet fremkommer denne menu ved markering af en klasse og 
derefter højreklik: 
 

 
 

1. Vælg Opret multi aktiviteter 
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2. Du får nu vist dette skærmbillede: 
 

 
 

1. Hvis du benytter Tilgængelighed til at styre, hvornår du har tid i din 
kalender, kan du vælge at oprette aktiviteterne under de betingelser der 
kan sættes i ’Med tilgængelighed’. 

 

2. Hvis du ikke benytter Tilgængelig til at styre, hvornår du har tid i din 
kalender, så skal du vælge ’Uden tilgængelighed’ og selv bestemme tid og 
sted for, hvornår aktiviteterne skal bookes. Du kan gøre som på 
nedenstående skærmbillede: 
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3. Efter tryk på Opret knappen kommer følgende meddelelse: 
 

 
 

4. Man kan ikke fortryde oprettede aftaler her fra. Hvis aftalerne skal slettes, skal 
man gå i Kalenderen og slette dem der.  
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Skolejournal  
 
TM Sund indeholder nu skolejournalskemaer, som i 2014 har været gennem en 
revision af TM Care og Databasen Børns Sundheds journalgrupper i samarbejde. 
 
Journalerne retter sig direkte mod både indskolings- og udskolingsundersøgelserne 
som sundhedsplejersken foretager, når barnet går i børnehaveklassen eller 1. klasse 
og i 8. eller 9. klasse. 
 
Den elektroniske version af skoleskemaerne er opdelt i fire specialskemaer: 

 Undersøgelse  

 Sundhedssamtalen (Fra invitationen) 

 Spørgeskema (Indskolingsark) 

 Syn / hørelse 

 Udskolingssamtalen 
 
Der er udarbejdet en vejledning til hvordan skemaerne skal udfyldes og hvordan 
hvert enkelt felt skal forstås og tolkes. 
 
På Udskolingsskemaet findes hjælpetekster, der beskriver den faglige begrundelse 
for at der krydses af som der gør. 
 
Mod vederlag kan de enkelte kommuner søge om at få data behandlet i den fælles 
kommunale database som forvaltes af: 
 

SIF, Statens Institut for Folkesundhed 
 
Kontaktperson: Bjørn Holstein og Anette Johansen 
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Undersøgelse - indskoling 

 
Undersøgelsesskemaet omfatter undersøgelse af taktil sans, sprog og motorisk 
udvikling i forbindelse med Indskolingsundersøgelsen.  
 

Undersøgelse ser sådan ud: 

 
 
 

1. Benyt Tab tasten til at bevæge dig rundt i skemaet. Du kan også benytte 
Shift+tab til at bevæge dig tilbage til et tidligere felt. 

 

2. Udfyld oplysninger om Taktil sansen, sproget og den motoriske udvikling (1. 
undersøgelse) 

 

3. Gem skemaet ved at benytte Alt+g eller knappen Gem. 
 

4. Hvis du ikke har udfyldt skemaet fuldstændigt får du ikke lov at gemme dine 
indtastninger og følgende besked kommer op (husk angivelse af klasse under 
motorik): 
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Sundhedssamtalen - indskoling 

 

Sundhedssamtale skemaet er en blanding af de samme elementer der findes på 
elevens invitation og de elementer som sundhedsplejersken skal tale med eleven 
om, samt sundhedsplejerskens egen vurdering af barnets sundhedstilstand. 
 

Sundhedssamtalen er det samme som Indskolingssamtalen og omfatter barnets 
perspektiv på dele af egen sundhed og trivsel (opfølgning på invitationen) og data 
overføres fra invitationen og uddybes ved samtalen. 
 

Sundhedssamtaleskemaet ser sådan ud: 
 

 
 
 

1. Benyt Tab tasten til at bevæge dig rundt i skemaet. Du kan også benytte 
Shift+tab til at bevæge dig tilbage til et tidligere felt. 

 
2. Udfyld skemaet i én arbejdsgang.  

 
3. Der er mulighed for at sætte flueben ud for alle de udsagn (hoveder) som 

barnet også har sat markering i på invitationen.  
 

4. Bemærk at det kun er det ’højeste’ udsagn der overføres til fritekst 
kontinuationen. 

 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

74 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

5. Alle bemærkninger skrevet i bemærkningsfelterne overføres til fritekst 
kontinuationen.  

 
5.  Gem skemaet ved at benytte Alt+g eller knappen Gem. 

 

6. Hvis du ikke har udfyldt skemaet fuldstændigt får du ikke lov at gemme dine 
indtastninger og følgende besked kommer op:  

 

 
 

7. Det er kun muligt at rette/ ændre i skemaet indenfor 24 timer. Derefter låses 
skemaet for bestandigt. 
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Spørgeskema - indskoling 

Spørgeskemaet er en opfølgning af de oplysninger forældrene har returneret til 
sundhedsplejersken.  
 

De anførte emner på spørgeskemaet anvendes i samtalen med forældrene ved selve 
indskolingsundersøgelsen.  

Forældrenes oplysninger om barnets kontakt til andre børn og voksne (5 spørgsmål) 
overføres fra spørgeskemaet. Viser der sig problemstillinger – drøftes disse med 
forældrene.  

Barnets ressourcer/hvad er barnet god til: Her overføres data fra spørgeskemaet og 
uddybes evt. ved samtalen. 

 

Spørgeskemaet ser sådan ud: 

 

 
 

1. Benyt Tab tasten til at bevæge dig rundt i skemaet. Du kan også benytte 
Shift+tab til at bevæge dig tilbage til et tidligere felt. 

 

2. Du kan indtaste oplysninger i takt med, at du får oplysningerne. Der stilles 
ingen krav om at indtaste oplysningerne i én og samme arbejdsgang. 

 

3. Benyt Tab tasten når du bevæger dig rundt på skemaet. Du kan altid benytte 
Shift+tab når du vil tilbage til et tidligere felt. 
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4. Husk at gemme de indtastede oplysninger ved Alt+g eller ved tryk på Gem 
knappen. 

 

5. Du kan altid se, om du har fået gemt data. I bunden af skemaet registreres 
automatisk hvem der første gang har gemt skemaet på hvilken dato. 
Ændringer registres også og kan også aflæses i bunden af skemaet. 

 

Udskolingsjournalen 

 

Nedenstående er en kopi af udskolingsskemaet, som det er kommet til at se ud i TM 
Sund. 
 
Designet følger i grundudformningen samme model som andre skemaer i TM Sund. 
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Al funktionalitet på dette skema følger samme regelsæt som på andre skemaer.  
Det vil sige at: 
 

1. Skemaet kan kun udfyldes én gang 
 

2. Skemaet skal udfyldes fyldestgørende i én arbejdsgang, før det kan gemmes 
 

3. Er der markeret i ”Ingen bemærkninger” eller ”Ikke drøftet”, kan der ikke 
markeres i nogle af de faste bemærkningsfelter, i fritekstfeltet eller i ”Henvist” 
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4. Ved Gem af skemaet valideres der for, om skemaet er fyldestgørende udfyldt, 
er det ikke det, vil der kommer følgende besked:  

 

 
 
Ligesom der vil være en angivelse med rødt stoplys på det sted på skemaet, 
hvor der mangler udfyldelse.  
 

 
 
 

5. Ved Gem af skemaet overføres der alene oplysninger om, hvorvidt om der er 
”Ingen bemærkninger”, ”Ikke drøftet”, ”Bemærkninger” fra fritekstfeltet, eller 
om der er ”Henvist” til det automatisk oprettede kontinuationsnotat. 
 
De faste bemærkningstekster overføres ikke til kontinuationsnotatet. 
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6. Ved Gem af Udskolingsskemaet kommer der en dialogboks med stam- og 
helbredsoplysninger, der eventuelt skal opdateres i forbindelse med 
Udskolingsundersøgelsen.  
 
Dialogboksen ser sådan ud: 
 

 
 

Der er ingen krav om at udfyldelse af Dialogboksen for at få lov til at Gemme 
Udskolingsskemaet. 

 
7. Dialogboksen indeholder allerede indtastede oplysninger fra stamdata og 

helbredsskemaet, der vedrører oplysninger om udskolingsalderen. Disse 
tidligere indtastninger vises ved åbning af Dialogboksen. 
 

8. Er alle felter tomme kan der med fordel indtastes oplysningerne i denne 
Dialogboks, hvorefter at de nyindtastede oplysninger kan ses på deres 
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relevante pladser på stamdata og på helbredsskemaet efter Gem af 
indtastningerne. 
 

9. Der oprettes ikke automatisk kontinuationsnotat på baggrund af 
indtastningerne i Dialogboksen. 
 

10. Hvis der er markeret i Henvist åbnes der også automatisk ”Ny aktivitet”, som 
kan udfyldes, med yderligere beskrivelse af henvisningen. Husk, at alt hvad 
der skrives i Notat-feltet vises i Barnets Bog på Borger.dk, hvis Aktiviteten 
gøres synlig i kalenderen. 
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11. Faglig vejledning som hjælpetekster ved alle felter på Udskolingsskemaet.  
 

 
 
Ved alle felter på udskolingsskemaet er der tilknyttet en faglig vejledning. 
Denne vejledning fremkommer kun, hvis man benytter sin mus til at køre hen 
over feltet.  
 
Denne model for visning af hjælpetekster er Microsofts standard model. 
 
Det betyder også, at du kan undgå at se hjælpeteksterne, hvis du benytter 
tabulator-tasten (Tab) til at bevæge dig rundt på skemaet.  
 
Hjælpeteksten forvinder også, hvis du har fjernet muligheden for at markere i 
bemærkningsfelterne, altså markeret i ”Ingen bemærkninger” eller ”Ikke 
drøftet”. 
 
Den faglige vejledning er udarbejdet og leveret af Styregruppen for Databasen 
Børns Sundhed, ligesom det er dem der har betalt for den tekniske 
udviklingen af hele Udskolingsjournalen. 
 
Eventuelle fejl i den faglige vejledning kan rettes af kommunens egne 
superbruger, hvis kommunen ikke ønsker en større opgradering udført af TM 
Care. 
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Samlet journaludskrift inkl. Udskolingsskemaet 

 

Journaludskriften omfatter nu også det nye Udskolingsskema i den samlede 
journaludskrift. 
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Udtræk til SIF på udskolingsdata 

 
I lighed med udtrækket på Spædbørn og Indskolingsbørn, er der nu lavet et udtræk 
på Udskolingsoplysningerne.  
 
Udtrækket kan laves fra Klasseoversigten på samme måde som det gøres på 
Indskolingsbørnene.  
 

 
 

Udtrækket på Udskolingsbørnene omfatter følgende filer: 

 Syn 

 Hørelse 

 Vaekst 

 Stamdata 

 Stamdata forældre 

 Udskolingssamtalen 
 

Filerne er at finde i mappen, ForskningCenter på C-drevet. Husk, at der gælder helt 
de samme forholdsregler ved udtræk af Udskolingsdata, som ved udtrækning af data 
på spædbørn og indskolingsbørn. 
 
For de kommuner, der selv ønsker at benytte udtrækkene til løbende at have styr på 
hvad der sker med børn og unge i kommunen, kan få tilsendt snitfladebeskrivelser til 
udtrækket, samt en standard Excel ark med kolonneoverskrifter til 
Udskolingsskemaet, i lighed med alle de andre udtræksfiler. 
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Syn / Hørelse 

Skemaet giver mulighed for registrering af syn og hørelse uanset klassetrin. 
 

Ved Indskolingsundersøgelsen overføres spørgsmål vedr. syn og hørelse anamnese 
fra invitationen. 
 
Særligt ved Syn1:  
Synsundersøgelsen  

 Klassetrin og dato for undersøgelsen anføres 

 Resultatet af undersøgelsen registreres, bruger barnet briller foretages undersøgelsen 
både med og uden korrektion, der er mulighed for at taste 5 anslag i 
indtastningsboksene. 

 Der registreres som noget nyt også om der kan konstateres Samsyn. 

 Der sættes kryds i ”bemærkninger nej” hvis:  

Synsundersøgelsen er 6/6 (3/3) dog anses 6/9 (3/4,5) for normalt i 0. kl. og 1. kl.  

Der henvises til øjenlæge, hvis der er ”2” liniers forskel mellem øjnene, eller der er syn på 
6/12 (3/6) eller derunder. 

 
Særligt ved Hørelse: 
Hørelse  

 Klassetrin og dato for undersøgelsen anføres 

 Her markeres højre øre og venstre øre og der kan max skrives 3 cifre ud ved hver hz. 

 Der sættes kryds i ”Bemærkninger ingen” hvis:  
Barnet kan høre alle frekvenser på 20 db. Spredte dyk i hørelsen til 30 db i det lave 
frekvensområde (250 + 500 hz) er acceptabelt 

 

                                                
1 Beskrivelse af Syn og Hørelse er delvis kopieret fra ”Gældende vejledning”, Den Kommunale Sundhedstjenestes journal 

Vejledning  
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Syn / Hørelse skemaet ser sådan ud: 
 

 
 

1. Benyt Tab tasten til at bevæge dig rundt i skemaet. Du kan også benytte 
Shift+tab til at bevæge dig tilbage til et tidligere felt. 
 

2. Du kan sætte flueben ved hjælp på mellemrumstasten. 
 
3. Benyt genvejen Alt+S ved oprettelse af synsregistrering.  

 
4. Indtast klassetrin (fx 0 eller 1), dato og synsregistreringerne efter 

anvisningerne i journalvejledningen. 
 

5. Hvis du har markeret i Henvisning, vil der i forbindelse med Gem poppe ’Ny 
aktivitet’ op, hvor du så med det samme kan få registret henvisningen. 
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Henvisning i forbindelse syn eller hørelse ser sådan ud: 
 
 

 
 
6. Hvis du med det samme udfylder henvisningen, er den registret på barnet og 

vil tælle med i optællingen på den samlede aktivitetsoptælling. 
 

7. Hørelse udfyldes efter præcis samme model som Syn.  
 

8. Alle elementer på Syn og Hørelse skal gemmes ved at benytte Alt+g eller ved 
at trykke på Gem knappen. 
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Institutioner 
TM Sund understøtter også sundhedsplejerskernes tilsynspligt overfor kommunens 
daginstitutioner. Der er mulighed for at oprette institutionsstamkort på alle 
daginstitutioner og dertil knytte kontinuationsnotater, samt booke aftaler med 
institutionerne. 
 
Bookes aftalerne i TM Sund vil de automatisk blive optalt til Sundhedsstyrelsen 
aktivitetsoptælling.  
 

Søg Institutioner 

1. Institutioner åbnes fra Hovedmenuen, enten ved at trykke på knappen 
Institutioner eller benytte genvejen Alt+m og derefter bogstavet i 
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Følgende søgebillede vil nu åbnes: 
 

 
 

2. Som det fremgår af billedet er der mulighed for at sortere sin søgning efter:  
Institutionskode, navn, type og fagperson. 

 

3. Vælg den institution du vil arbejde med ved at markére institutionen med den 
blå bjælke og trykke Enter eller på knappen Vis. 

 

4. Er institutionen ikke oprettet til systemet, kan du direkte fra søgebilledet gå 
videre til at oprette institutionsstamkortet, ved at trykke på knappen Opret.  

Opret institutioner 

1. Tryk på knappen Opret fra institutions søgebilledet og følgende skærmbillede 
åbnes:  
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2. Når du opretter institutionsstamkort, skal du som grundregel benytte det 
korrekte institutionsnummer. På nuværende tidspunkt kan 
institutionsoplysninger ikke indlæses fra andre elektroniske systemer, men i 
fremtiden vil det være den mest naturlige løsning. 

 

Institutionsstamkortet ser sådan ud: 
 

 
 

4. Du kan manuelt tilknytte børn til Institutionen ved at trykke på knappen Tilknyt 
og det velkendte søgebillede til søgning af børn bliver åbnet. Søg barnet frem 
på samme måde som du plejer, markér barnets navn og tryk Enter og barnet 
er tilknyttet Institutionen. 
 

5. Du kan også fjerne barnet fra institutionens stamkort igen, ved at markere 
barnets navn og trykke på knappen Fjern. 

 

6. Alt om Print/flet finder du i Brugervejledningens afsnit om Udskrifter. 
 

7. Vil du gerne åbne barnets stamkort direkte fra listen, skal du markere barnets 
navn og trykke Enter eller Alt+v 
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Institutions kontinuation 

1. I lighed med Grupper og Klasser er der mulighed for at skrive i en 
kontinuation, som er en specifik Institutions kontinuation. I denne kontinuation 
er det ikke meningen, at man skriver noget om det enkelte barn, men alene 
om den vejledning der er givet til institutionspersonalet, som fx hygiejne, lus 
og smitsomme sygdomme. 

 

2. Hvis du ønsker at notatet du har skrevet på institutionskontinuationen også 
skal stå på alle de tilknyttede børns egne kontinuationer, kan du ’Send valgte 
til børn’  

 

3. I institutionskontinuationen har du kun mulighed for at skrive i følgende 
notattyper:  
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Opret aktiviteter 

1. Du kan oprette alle de aktiviteter du har med institutionerne f.eks. hygiejne 
vejledning og lusebekæmpelse, som du almindeligvis registrer til 
Sundhedsstyrelsen aktivitetsoversigt.  

 

2. Når du opretter en Aktivitet skal du vælge Opret eller Alt+o, og følgende 
skærmbillede åbnes: 

 
 

3.  Vælg den relevante aktivitetstype, enten: 

  Rutinemæssig bistand 

  Børn med særlige behov  

  Smitsomme sygdomme  

  Sundhedspædagogiske aktiviteter 

  Indeklima  
 

4.  Vælg den relevante status, enten 

 Telefonisk henvendelse  

 Aftalt mundtligt eller Aftale, brev sendt 

 Opfølgning  
 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

5.  Når du har indtastet de resterende oplysninger på Ny Aktivitet, skal du 
gemme, benyt knappen Gem, genvejen Alt+g eller Ctrl+s 

 

6.  Drejer den oprettede aktivitet sig om en telefonisk henvendelse, vil aktiviteten 
ikke fremgå af kalenderen, men kun på Aktivitetslisten. 

 

7.  Aktiviteter, hvor der afsættes tid i kalenderen, bookes med status Aftalt 
mundtligt eller Udredning/Opfølgning. 
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Aktiviteter 
Fra Hovedmenuen er der mulighed for at åbne en aktivitetsliste, som indeholder en 
liste over alle de aktiviteter, der er blevet registret på de enkelte børn, grupper, 
klasser og institutioner.  
 

Aktivitetslisten kan sorteres så du kun ser aktiviteter for en bestemt periode, eller kun 
ser aktiviteter som er booket med dig som fagperson. 
 

Aktivitetslisten kan indstilles til at vise lige præcis de kolonner, som du har brug for, 
samt udskrives som du ser den på skærmen. 
 

Du har også mulighed for at oprette og slette aktiviteter direkte fra Aktiviteter, uanset 
om du har personoplysninger med fra stamkortet eller ej.  
 

Aktiviteter ser således ud: 
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Kolonne indstillinger 

 
1. Vil du ændre i kolonnerækkefølgen, skal du benytte musen til at flytte feltet 

der hen, hvor du ønsker den skal være.  
 

2. Peg med musen på overskriften på den kolonne du vil flytte og hold venstre 
musetast nede, mens du hiver kolonnen der hen, hvor du vil have den. 
 

3. Hvis der er kolonnefelter, som du ikke har brug for, kan du med musen pege 
på kolonnefeltet og lave et højreklik med musen og følgende liste kommer 
frem: 

 

 
 

5. Du kan bevæge dig op og ned på listen ved hjælp af piletasterne. 
 

6. Du kan nu vælge ét element til eller fra af gangen, ved blot at markére feltet 
og trykke Enter. 
 

7. Kolonnelisten lukker af sig selv, når du laver et venstre klik med musen uden 
for listen. 
 

 

Udskriv aktivitetsliste 

Der er mange gode grunde til at udskrive sin aktivitetsliste for en periode.  
 
De fleste sundhedsplejersker er helt afhængige af at vide, hvor de skal hen, da store 
dele af deres arbejdsdag foregår i børnenes hjem. 
 

1.  Sørg for at markøren står i listen og tryk så på knappen Udskriv eller Alt+u 
 

2. Du kan også vælge at benytte musens højreklik, mens markøren står i listen 

og følgende mulighed kan vælges:  Denne udskrivningsmulighed 
kan benyttes fra alle lister i programmet. 
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Opret Ny aktivitet 

Alle aktiviteter vises flere steder i programmet. Aktiviteter oprettet fra et barns 
stamkort og med barnets stamdata vises både på barnets stamkort, Aktivitetslisten 
og i kalenderen. For at aftalen vises i Kalenderen skal aktivitetsstatus være defineret 
som en af de ’synlige’ aktiviteter.  
 
Der er mulighed for oprette aktiviteter med eller uden et barn-, gruppe-, klasse- eller 
institutions- stamdata.  
 
Aktivitetslisten viser alle aktiviteter, uanset om det drejer sig om aftaler, der skal 
reserveres tid til i Kalenderen, og om stamdata skal med eller ej. 
 
Direkte fra Aktiviteter er der mulighed for at oprette nye aktiviteter. 
 

1. Tryk på knappen Opret eller benyt Alt+o og følgende skærmbillede bliver 
åbnet 
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Ressourcer: 

2. Udfyld nu alle felterne ved at vælge mellem de forskellige muligheder i 
valgboksene.  
 

3. Du kan benytte Tab-tasten for at komme rundt til de forskellige felter. 
 

4. Du kan benytte piletasterne, når du vil vælge mellem de forskellige muligheder 
i valgboksene. 

Dato og tid: 

5. Dato kan du skrive direkte i datolinien ved at skrive dagen, månedens nummer 
og året ved bare at skrive fx 6 for år 2006. Du kan hoppe mellem dag, måned 
og år ved brug af piletasterne.  
 

6. Ved indtastning af tid skal du skrive som fx 10:20 
 

7. Antal deltagere benyttes alene i forbindelse med Åbent Hus arrangementer, 
hvor det af hensyn til Sundhedsstyrelsens aktivitetsoptælling skal angives, 
hvor mange deltagere der har været. 

Tekst: 

8. Feltet Beskrivelse kan benyttes til fx at kopiere indholdet af en mail ind på.  
 

9. Feltet Notat kan benyttes til at skrive den tekst, du gerne vil se på 
Aktivitetslisten og i Kalenderen. 

Kørebog: 

10.  Indtast adresserne i de relevante felter.  
 

11. Indtast evt. tallene fra bilens triptæller, hvis din kommunes skatteforvaltning 
kræver det. Ellers kan du nøjes med at skrive 0 i Triptæller, start og antallet af 
kilometer i Triptæller, slut. 
 

12. Hvis du har glemt at registrere, hvor langt du har kørt, kan du åbne Krak via 
genvejsknappen. Ved tryk på knappen Krak åbnes hjemmesiden, hvis du vel 
og mærke har adgang til Internettet. Adresserne du har indtastet på Ny 
Aktivitet, vil blive ført med over på Krak’s hjemmeside og afstanden vil fremgå 
på Rutebeskrivelsen. 
 

Familie informeret: 

13. Er ikke mulig at benytte!!! – Kommer senere! 
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Find ny tid: 

14. For at benytte Find ny tid, skal der være oprettet Tilgængelighed (arbejdstid) 
for den person, man ønsker at finde ledige tider hos. 
 

15. Indtast de kriterier for søgning af ledig tid, du mener, er aktuel.  
 

16. Vælger du Find første tid, indsættes tiden uden videre i dato- og tidsfelterne. 
 

17. Vælger du Find antal, åbnes følgende skærmbillede: 
 

 
 

18. Markér den tid du vil have, og tryk Enter eller Alt+o, og tiden er nu fulgt med 
over på aktiviteten. 

 
19. Du kan nu gemme den nye Aktivitet ved at trykke på Gem eller benytte Alt+g. 
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Kalender 
I TM Sund kalenderen kan man se alle de aktiviteter, der er aftalt med både familier, 
grupper, institutioner og skolebørn, som sundhedsplejersken i sin dagligdag har 
kontakt med. 
 
Der er mulighed for at synkronisere aktiviteter booket i TM Sund kalenderen med 
Outlook kalenderen. Det betyder, at du frit kan vælge, hvilken kalender du benytter 
som din arbejdskalender. Aktiviteter der skal tælles op til Sundhedsstyrelsens 
aktivitetsregistrering skal bookes i TM Sund kalenderen.  
 
For at kunne synkronisere aktiviteter mellem TM Sund kalenderen og Outlook 
kalenderen, skal man sørge for, at Indstillingerne i TM Sund er opsat på en sådan 
måde, at kalenderaftaler kan udveksles på lige præcis den måde, som er aftalt i de 
enkelte kommuner. 
 

Kalender indstillinger 

1. Åben Indstillinger fra menuen Fil, benyt genvejen alt+f og tryk bogstavet i. 
 

 
 

2. Under Indstillinger skal der nu indstilles kalenderopsætning for lige præcis den 
pc, som du sidder med nu.  
 
Der er mulighed for at bestemme, hvor meget af dagen du vil se i kalenderen, 
ligesom du kan bestemme, om du vil have dagenes navne i 
kalendervisningen. 
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Følgende skærmbillede høre til indstilling af Kalender: 
 

 
 
 

3. Under Indstillinger skal du desuden vælge, at programmet altid først vil forslå 
det Lokalområde du arbejder i. Dette gør du under Generelt: 
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4. Gå derefter til Outlook Synk og sæt indstillingerne for kalender synkronisering 
så de passer til dit behov. Indstillingerne indstilles kun for den pc, du lige nu 
sidder og arbejder på. 
 

 
 
 

5. Gem nu dine indstillinger inden du begynder at arbejde i kalenderen, benyt    
Alt+g, Ctrl+s eller tryk på Gem. 

 
I forbindelse med Outlook synkronisering skal du være opmærksom på de regler der 
regulerer synkroniseringen. Se eventuelt også særskilt dokumentation.  
 
Beskrivelse af regler i forbindelse med synkronisering med Outlook: 
 

 Alle synlige aftaler oprettet i TM Sund kalenderen vil blive 
synkroniseret/overført til Outlook. 
 

 Alle ændringer i TM Sund aftaler vil slå igennem i Outlook ved 
synkronisering. 
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 Alle synlige aftaler oprettet i TM Sund kalenderen skal, hvis man 
ønsker at få dem væk fra kalenderen, slettes i TM Sund 
kalenderen, ellers vil de blive oprettet igen ved synkronisering 
med Outlook. 
 

 Alle personlige aftaler oprettet som Outlook aftaler, med en ’til’ og 
en ’fra tid’ vil blive synkroniseret med TM Sund kalenderen, 
undtaget er dog notater og private aftaler som du selv har fravalgt 
skal synkroniseres. 

 

 For at være sikker på at synkroniseringen af gentagelsesaftaler 
oprettet i Outlook succesfuldt lader sig gennemføre, skal du 
sørge for, at gentagelsesaftalen er oprettet efter den dato, du har 
indtastet i TM Sund ’Fil/Indstillinger’, vedr. hvornår 
synkroniseringen skal startes fra  

 

 For at være sikker på at synkroniseringen af gentagelsesaftaler 
oprettet i Outlook succesfuldt lader sig gennemføre, skal du i 
Outlook sørge for at gentagelsesaftalen har en slutdato. 

 

 Alle ændringer af Outlook aftaler vil slå igennem i TM Sund 
kalenderen ved synkronisering, også dem du laver på aftaler 
oprettet i TM Sund. 
 

 Alle Outlook aftaler oprettet i Outlook skal, hvis man ønsker at få 
dem væk fra kalenderen, slettes i Outlook, ellers vil de blive 
oprettet igen ved synkronisering med TM Sund kalenderen. 
 

 Ved gentagelsesaftaler oprettet i Outlook slettes alle aftalerne i 
TM Sund, hvis bare én af aftalerne slettes i Outlook. 
 

 Ved sletning af aftaler, som er accepteret af andre i forbindelse 
med en indbydelse i Outlook, afstedkommer at hele aftaleserien 
forsvinder, hvis bare én af deltagerne sletter den fælles aftale.  
 

 TM Sund garanterer ikke for vellykket kalender synkronisering, 
hvis der også benyttes med Smartphones og IPhones kalendere. 
TM Sund kalenderne synkroniserer alene med Outlook på 
Exchange Serveren og kun fra den samme pc. 
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6. Nu kan du synkronisere din TM Sund kalender med Outlook kalenderen ved at 
trykke på knappen Outlook Synk. i Menulisten 

 

 
 

7. TM Sund kalenderen kan vises som en dags-, uge- eller en månedskalender.  
 

Der er også mulighed for at se dine kollegers kalender i TM Sund, så du kan 
se, hvor de kolleger du arbejder tæt sammen med på Lokalområde og/eller i 
distrikt er henne.  
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TM Sund ugekalender kan se sådan ud for en bestemt sundhedsplejerske: 
 

 
 
Samme aftaler kan se sådan ud i Outlook ugekalender: 
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Kalenderaftaler – tips og tricks 

 

TM Sund kalenderen er en arbejdskalender, og skal ikke benyttes som din egen 
personlige kalender. Alle dine kalenderaftaler kan nemlig ses af alle, der har adgang 
til fagsystemet. 
 
Aftaler der vises i kalenderen, skal have status med Keyword værdi mellem 200 og 
600 (se evt. Keywords/Nøgleords dokument) 
  
Som standard er der oprettet følgende aftalestatus, der resulterer i synlige aftaler: 

 Aftalt mundtligt 

 Aftale, brev sendt 

 Outlook aftale 
 

 
Almindelig oprettelse af aftaler er beskrevet udførligt under afsnittet Aktiviteter. 
 

Kopier aftaler 

Der er nu mulighed for at kopiere en allerede oprettet aftale og sætte den ind på en 
anden dag og tidspunkt.  
 
Ved kopiering af aftalen fastholdes aktivitetstype, aktivitetsstatus, teksten du har 
skrevet i et af de to tekstfelter, samt kilometer angivelsen.  
 

1. Markér den eller de aftaler du vil kopiere, benyt musens højreklik – og du får 
følgende valgmuligheder: 

 

 
 
2. Du kan nu vælge i højrekliks menuen, eller benytte de alment gældende regler 

der findes i Windows for Klip, Kopier og Sæt ind: 

 Klip – Ctrl+x 

 Kopi – Ctrl+c 

 Sæt ind – Ctrl+v 
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3. Når du har fx kopieret en aftale, kan du se det i bunden af skærmbilledet:  
 

 
 

4. Ved kopiering af aftaler booket på et barn, hvor stamdata er med på aftalen, er 
disse automatisk talt op til Sundhedsstyrelsens aktivitetsoptælling. 
 

5. Kopieringen af aftaler kan kun ske i Kalenderen, men vises både i Aktiviteter 
og på barnets stamkort. 
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Offline 
Mulighed for at kunne ”pakke journaler til Offline” og arbejde med journalerne lokalt 
på pc’en, vil blive lukket ned efter den nye Persondataforordning retningslinjer, som 
træder i kraft d. 25. maj 2018. 
 
Når sundhedsplejerskerne arbejder med TM Sund uden forbindelse med serveren, 
arbejder de OFFLINE. 
 

For at kunne arbejde Offline skal sundhedsplejerskerne pakke børnenes journaler til 
Offline. Man kan kun arbejde Offline med de børns journaler der er pakket, disse 
børns forældres journaler vil automatisk være pakket med til at arbejde med Offline. 
Søskende vil automatisk figurere i listen over Personlige Relationer, men søskendes 
journaler vil alene være med i læse version. 
 

Synkronisering mellem lokalserver og hovedserver skal ske så ofte så muligt, da 
Datatilsynet kræver, at man altid har opdateret data på sin bærbare pc. Det vil i 
praksis sige, at alle sundhedsplejersker minimum et par gange om ugen skal 
synkronisere data. 
 
Pakning af journaler til Offline 

Man kan pakke sine journaler til brug Offline/på hjemmebesøg fra ’Aktiviteter’, fra 
’Søgning’ og fra selve ’Offline’ siden. 
 
Fra ’Aktiviteter’: 
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1. Marker de børn du gerne vil pakke til de kommende dage, højreklik og vælg ’Tilføj 
til Offlinesæt’ 

 

 
 

2. Nu er børnene, deres forældre og søskende overført til ’Offline’ siden 
 

3. Hvis du ønsker flere børn med, kan du søge dem frem fra ’Søgning’ 
 

Fra ’Søgning’: 
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4. Marker de børn du gerne vil pakke til de kommende dage, højreklik og vælg ’Tilføj 
til Offline-liste’ 

 

 
 

5. Nu er børn, forældre og søskende overført til ’Offline’ siden. 
 

6. Du kan også medtage Grupper, Institutioner og Klasse stamkort med til at arbejde 
med Offline. 
 

7.  Grupper, Institutioner eller Klasser pakkes fra disses søgesider. 
 
Fra ’Gruppe’: 
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8. Marker den Gruppe du ønsker at tage med ud Offline, højreklik og vælg ’Tilføj til 
Offlinesæt’ 
 

 
 

9. Gruppen er nu overført til ’Offline’ siden. 
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Gå Offline  
Alle børn, forældre, grupper, institutioner og klasser som er listet i venstre side 
kommer med ud i redigerbar udgave. 
 
Alle børn som er listet i højre side er søskende, eller børn du har booket aftaler på i 
fremtiden i din TM Sund kalender. 
 
Du kan flytte børn fra listen i ikke redigerbar version over i venstre side, så du har 
dem med ud Offline i redigerbar udgave. 
    
Offline siden ser sådan ud: 
 

 
 

1. På ’Offline’ siden skal du være opmærksom på de børn, der er listet under 
’Børn’ i venstre side af skærmbilledet.  
 

2. Forældrenes journaler kommer automatisk med i redigerbar version, når du 
pakker børnene. 
 

3. Tjek nu at du har pakket alle de børn, du skal arbejde med de kommende 
dage. 
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4. Du er nu klar til at gå offline. Tryk på knappen ’Gå Offline’, eller benyt Alt+f 
 

5. Det tager lidt tid at pakke journalerne. Alt efter hvor mange journaler og fra 
hvilken forbindelse du pakker, kan det tage mellem 2 og 10 minutter.  
 

6. Du skal lade pc’en være i fred, mens journalerne pakkes. 
 

7. Når pakningen af journaler er færdig kan du se, at du er Offline ved at 
knappen ’Gå Online’ nu er aktiv, og nederst i højre hjørne finder du følgende 

ikon , som indikerer at netkablet til Sund serveren er trukket ud. 
 

8. Du kan nu slukke TM Sund og genåbne programmet uden at have forbindelse 
til serveren.  
 

9. Du kan nu arbejde med de journalerne du har taget med Offline som du plejer.  
 

Gå Online 

Alle journaler du har arbejdet med Offline, bliver først ”officielle”, når du leverer dem 
retur til serveren.  
 
Det er derfor uhyre vigtigt, at du sørger for at levere data tilbage til serveren, så ofte 
så muligt. 
 
Når du vender tilbage til kontoret og vil levere data til serveren, skal du logge dig på 
kommunens netværk og efterfølgende skal du åbne programmet på almindelig vis og 
åbne ’Offline’ siden, og trykke på knappen ’Se ændringer’.  
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Siden ser sådan ud: 
 

 
 

1. Som det fremgår af billedet, afventer alle de ændringer du har lavet ude offline 
på at blive overført til serveren.  
 

2. Tryk på ’Gå online’, lykkedes det at gå Online, vil Gå Offline knappen blive 

aktiveret og ikonet  indikerer at du nu har forbindelse til serveren. 
 

3. Nu bliver data overført til serveren. Hvis der ingen problemer er med 
overførslen, vil der efterfølgende komme til at stå OK ud for hver registrering, 
du har lavet. Dette kan ses på skærmbilledet ’Se ændringer’ 
 

4. Hvis overførslen ikke lykkedes, vil du få besked om at noget gik galt. Ud for de 
ændringer det ikke lykkedes at overføre til serveren, vil der komme til at stå 
Fejl ud for hver enkel tilføjelse på journalerne. Dette kan ses på skærmbilledet 
’Se ændringer’ 
 

5. Du vil ikke få mulighed for at komme på serveren, før du har forholdt dig til de 
registrerede Fejl.  
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6. Hvis fejlene fx skyldtes, at du mistede forbindelsen til serveren, skal du 
markere dem på listen. højreklik og vælg Medtag. Hver fejltype skal medtages 
for sig.  

 
7. Du kan så igen trykke på knappen ’Gå Online’ eller benyt Alt + n. 
 
8. Du har også mulighed for helt at fravælge de ændringer, du har lavet mens du 

var Offline. Vælge ’Fravælg’ i højrekliks menuen på siden ’Se ændringer’. Så 
kommer ingen af ændringerne med over på serveren. 
 

9. Inden du fravælger ændringer, har du mulighed for at udskrive en liste over 
dine ændringer, ved hjælp af højreklik og vælg ’Print liste’.  
 

10. Du kan eventuelt udskrive journalen, hvis du er nødsaget til at indtaste det 
hele på ny. 
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Offline låse 

Der kan være en simpel grund til, at du ikke kan tilbageføre de ændringer, du har 
lavet, mens du var Offline. 
 
Grunden kan være, at journalerne er blevet låst op af en af Superbrugerne, der har 
administratorrettigheder.  
 
Administrator har mulighed for at låse alle journalerne op på serveren, i tilfælde af en 
computer mistes, eller hvis en sundhedsplejerske sygemeldes, uden at de journaler 
hun har haft med ude offline, er blevet leveret tilbage til serveren. 
 

Offline låse siden ser sådan ud: 
 

 
 
 

1. Alle sundhedsplejersker/ alm. Brugere har mulighed for at låse sine egne 
journaler op, hvis det skulle blive nødvendigt.  
 

2. Alle alm. Brugere har også mulighed for at se, hvem der har hvilke journaler 
med ude Offline. Denne mulighed er dog kun tilgængelig, når man er på 
serveren. 
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Tilgængelighed 

 

Tilgængelighed drejer sig om den tid, brugerne af TM Sund skal være mulige at 
booke aftaler hos. Som oftest vil Tilgængelighed derfor være identisk med 
sundhedsplejerskernes arbejdstid.  
 
Tilgængelighed benyttes i forbindelse med søgning efter ledige tider i 
sundhedsplejerskernes kalender. Benyttes denne funktion ikke, så behøves der ikke 
at blive oprettet Tilgængelighed. 
 
Superbrugere med adgang til Administrationsmodulet kan oprette tilgængelighed for 
alle brugere, hvis den enkelte sundhedspleje mener, det er den mest effektive måde 
at få oprette tilgængeligheden på. 
 
Tilgængelighed kan også oprettes og vedligeholdes af den enkelt bruger.  
 
Åben Tilgængelighed fra hovedmenuen. Skærmbilledet ser sådan ud: 
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Opret Tilgængelighed 

1. Tryk på Opret, og følgende skærmbillede åbnes: 
 

 
 

2. Vælg ressourcer, det vil sige lokalområde, distrikt og fagperson. 
 

3. Vælg dernæst dato periode. Du kan med fordel indtaste tilgængelighed for 
flere år. I stedet for at vælge datoen i datovælgere kan du: 
- indtaste tallet på datoen  
- med piletasten rykke videre til måned og indtaste tallet for den måned du 
ønsker  
- med piletasten igen rykke videre til året hvor du kun behøver at skrive fx. 9 
for år 2009 
- med tab-tasten kan du gå videre til næste felt 
 

4. Indtast tiden (arbejdstiden). I stedet for at vælge tiden på de små piletaster 
kan du indtaste timer og minutter i tal. Du kan komme fra timer til minutter ved 
hjælp af piletasterne. 
 

5. Vælg ugedag. Det er en fordel at oprette tilgængelighed for hver ugedag, 
da det jo er sjældent at alle arbejdsdage inkl. lørdage og søndage er helt ens. 
 

6. Vælg om din tilgængelighed skal gælde alle uger, lige uger eller ulige uger. 
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7. Vælg status på din tilgængelighed, ud fra følgende: 
 

 Til stede  

 Ej til stede – overstyrer Til stede 

 Væk – overstyrer Til stede 

 Extra til stede – overstyrer alle øvrige 
 

8. Gem det indtastede ved at trykke på Gem eller benyt Alt+g 
 

9. Gentag proceduren for hver dag. Benyt eventuelt Kopier. 
 

10. Når du har oprettet tilgængelighed en dag som du gerne vil kopiere, klippe 
eller slette, kan du gøre dette ved at markerer tilgængeligheden og lav et 
højreklik og diverse muligheder kommer frem: 

 

 
 

11. Ved Klip fjerner du tilgængeligheden fra denne position og kan indsætte den 
et andet sted. 
 

12. Ved kopier laver du en tilgængelighed, der er identisk med den, du allerede 
har lavet, og kan indsætte den lige der, hvor du vil. 
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13. Ved slet fjernes tilgængeligheden helt og kan ikke genskabes igen.  
 

14. Som det fremgår, kan status ’Til stede’ overstyres af andre status.  
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Hændelser 
TM Sund leveres inklusiv et Integrationsmodul til to forskellige stamdatasystemer, 
som muliggør at et sådant eksternt stamdatasystem/ folkeregistersystem kan leverer 
opdaterede stamdata direkte i TM Sund. 
 
I de fleste kommuner indlæses folkeregisteroplysninger hver morgen ved hjælp af TM 
Sund Integratoren. 
 
Sundhedsplejen skal være opmærksom på, at Folkeregisteret generelt ikke kan 
garanterer, at personlige stamoplysninger leveres i samme sekund de er registret. 
Folkeregisteret har op til 7 dages sagsbehandlingstid.  
 
TM Care’s erfaring med importen af folkeregisteroplysninger via Tabulex Ekstrakt er, 
at sundhedsplejen skal være indstillet på, at nyfødte børn ikke optræder i systemet 
dagen efter de er født.  
 
Folkeregisteret arbejder desuden ikke på søgne- og helligdage, hvilket betyder, at 
børn fx født i weekenden tidligst kommer med i udtrækket fra Folkeregisteret den 
efterfølgende tirsdag. 
 
Hændelser er et modul som viser de ændringer, der bliver registret i TM Sund siden 
sidste indlæsning. Det betyder for de fleste sundhedsplejer, at de kan erstatte de 
lister, de før har fået via kommunens generelle Folkeregistersystem med 
Hændelseslisten i TM Sund. 
 
Hændelserne omfatter oplysninger om: 
 

 Dødsfald 

 Udenbys – børn der bor udenfor kommunen 

 Ny adresse  

 Kendt tilflytter – barn der tidligere har været i stamdataudtrækket og allerede 
har en journal i TM Sund 

 Fødsel – nyfødte og småbørn op til ét år 

 Omnummerede – tilflyttere uden skolekode og indvandre der har fået ”rigtig” 
Cpr-nr. 

 Statsudsendte 

 Ukendt adresse – ofte brugt i forbindelse med Krisecentre 

 Ny tilflytter  

 Indvandring – tilflytter uden kendt kommunekode 

 Fraflytning – flyttet til en anden kommune med kendt kommunekode 

 Udvandring  
 
Den enkelte sundhedspleje skal selv udarbejde rutiner for afvikling af de 
forskellige hændelser.  Det er tanken at alle Hændelser skal afvikles, da 
Hændelser er aktuelle registreringer af ændringer, der vedrører det enkelte barn. 
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De fleste sundhedsplejer har allerede inden de tager TM Sund i brug rutiner for 
administrative arbejdsgange som vedrører flytninger, nyfødte børn m.v. Disse 
rutiner skal sundhedsplejen selv omsætte til nye arbejdsgange i TM Sund.  
 
TM Care kan alene yde støtte til afklaring af arbejdsgange, men ikke påtages sig 
ansvaret for den enkelte sundhedsplejes måde at gøre tingene på. 
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Udskrifter 
Der er mulighed for at udskrive lister og enkelt skærmbilleder ved hjælp af Windows 
generelle udskriftsmuligheder.  
 
Med TM Sund version 3.5.x.255 findes der nu også mulighed for at overfører alle 
lister i TM Sund til et Excel regneark. Listerne kan være fra Aktiviteter, Søgesider, 
journallister, klasselister m.v. Overførslen af lister fra TM Sund til Excel vil langt hen 
af vejen afløse den såkaldte ”Udskriv liste” som er beskrevet herunder. 
 
Funktionen med ”Udskriv liste” er dog ikke fjernet fra TM Sund på nuværende 
tidspunkt, men vil antagelig blive det, når vi er sikre på at den ikke bliver brugt mere. 
 

Lister udskrives ved at benytte højrekliks menuen og vælge ’Udskriv liste’.  
Eksempel på højrekliks menu: 
 

 
 
Du kommer så ind på ’Udskriv’, hvor du kan vælge, hvilken printer du vil udskrive til. 
 

 
 

Efter valg af printer og tryk på Ok, vil du altid først få listen udskrevet til skærmen, så 
du har mulighed for at se udskriften inden du sætter printeren i gang. 
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Eksempel på liste udskrift: 
 

 
 

Eksempel på udskrift af vækstkurve ved hjælp af ctrl+p: 
 

 

http://www.tmcare.dk/


TM Care a/s  
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.  
1153 København K 
tlf. 3344 8555 
www.tmcare.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

123 
Opdateret til TM Sund 3.6.0.255 
 

Udskriv journal 

Der er mulighed for at udskrive hele journalen i en arbejdsgang fra Søgning. 
 

1. Markér barnet i listen og lav et højreklik, og følgende menu kommer frem: 
 

 
 

2. Vælg ’Print journal’, og under Udskrifter kan du vælge den printer, du vil skrive 
ud på.  

 

3. Uanset om du vælger at udskrive til en almindelig papirsprinter eller til en PDF 
fil vil udskriften først vises på skærmen.  

 
4. Ved udskrivning til en PDF fil, skal du gemme filen et tilgængeligt sted på 

kommunens servere, så den kan indsættes som vedhæftet fil af den der 
sender journalen videre til en anden kommune fra den sikre mailboks.  

 

5. Ved udskrivning af journaler vil systemet først udskrive spædbarnsjournalen, 
og når man har lukket den vil skolejournalen blive udskrevet.  
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Dokumenter 
På de enkelte børn og forældres stamkort er der en fane til ’Dokumenter’. 
 
Fanen Dokumenter kan benyttes til at tilknytte dokumenter til barnet eller forældrenes 
journal.  
 
Dokumenterne kan fx være: 

 Indberetninger 

 Mødereferater 

 Elektroniske breve fra forældre 
 

Når et dokument først er blevet tilknyttet fanen dokumenter kan det ikke slettes helt 
igen. Det vil sige, at man altid vil kunne se de dokumenter der har været tilknyttet, 
hvor det fremgår af listen, at de har status ’slettet’. 
 

Dokumenterne der tilknyttes kan kun ses, når man er Online på den centrale server i 
kommunen. 
 

Fanen ’Dokumenter’ ser sådan ud: 
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Opret dokument  

1. Peg med musen på et vilkårligt sted på siden, højreklik og vælg Opret. 
 

 Højrekliksmenuen ser sådan ud: 

 
 

2. Du kommer derefter ind på følgende side: 
 

 
 

3. Tryk på Gennemse og find det dokument du ønsker at tilknytte journalen. 
 

4. Vælg Dokumenttype og skriv eventuelt en mere udførlig beskrivelse af 
dokumentet. 

 

5. Der er mulighed for at beskytte dokumentet, men dette har indtil videre ikke 
nogen effekt for sundhedsplejer, da alle ansatte i sundhedsplejen har samme 
læserettigheder til alt i børnenes journaler. 

 

6. Afslut ved at trykke på knappen Opret 
 

7. Nu er dokumentet tilknyttet journalen, og kan ikke fjernes helt igen. Ønsker du 
at fjerne et dokument fra listen, kan du via højrekliks menuen vælge Slet 

 

8. Du kan altid gendanne dokumentet igen eller vælge at se slettede 
dokumenter. Ved gendan af dokumentet skal du benytte højrekliks menuen og 
vælge Gendan.  
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9. I nederste højre hjørne på selve fanen, kan sætte et flueben ud for ’Vis 
slettede dokumenter’, så vil man på listen se alle dokumenter. De slettede 
dokumenter vises med rød skrift. 

 

10.  Hvis du vælger at beskytte et dokument, selv om det ikke har nogen praktisk 
funktion endnu, vil teksten på dokumentet vises med blå skrift. 
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Lokalstatistik og Aktivitetsstatistik 
Der er mulighed for at generere statistikker fordelt efter det specifikke Lokalområde, 
Distrikt og den Sundhedsplejerske som er tilknyttet barnets stamkort.  
 
Dertil kommer muligheden for at generere statistikker på børn født inden for en 
bestemt periode. Man kan fx tælle op hvor mange fødsler der har været inden for det 
seneste år, fordelt på Lokalområder og distrikter.  
 
Statistikkerne kan altså være med til at understøtte ledelsesarbejdet i forbindelse 
med ressourcefordeling ud fra, hvordan de faktiske forhold har set ud i det forgangne 
år. 
 
Der findes nu en særlig Statistikvejledning som kan hentes på TM Sund 
downloadside: http://www.tmnet.dk/download 
 

 
 

Statistik – til forskningscenteret 

 
Se i den særlige Statistikvejledning særlig som kan hentes på TM Sund 
downloadside: http://www.tmnet.dk/download 
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TM Sund opgaver og specielle arbejdsgange 
Vedrørende barselsbesøg – eksempel fra Gentofte 
Oprettelse af nyfødte til barselsbesøg 
Udføres af sekretær evt. superbruger 
 
Vælg ”hændelser”: Marker CPR/højreklik/åben stamkort 
Vælg ”sundhedsplejen” 
Lokalområde:  Vælg administration 
Distrikt:   Vælg administration 
Sundhedsplejerske:  Vælg barsel 
Gem  
Vælg ”aktiviteter”: Dobbeltklik ”Opret” 
Lokalområde:  Vælg administration 
Distrikt:   Vælg administration 
Sundhedsplejerske:  Vælg barsel 
Startdato:  Lad den stå som vises 
Starttid/slut:  Altid 08:00 – 08:05 
Status:  Nyfødt 
Notat: Her noteres navnet på den sundhedsplejerske, der skal overtage 

barnet efter barselsbesøget samt telefonnummer (hentes evt. via 
KRAK på samme side) 

Gem  
Vælg ”hændelser”: Marker CPR/højreklik/afvikl hændelse – kan gøres fra barnets 
stamkort under fanen Hændelser 
 
Barselsbesøg 
Udføres af sundhedsplejerske 
 
Vælg ”Aktiviteter”: Marker CPR/højreklik/åben stamkort  
Vælg ”aktiviteter”: Dobbeltklik ”Opret” 
Lokalområde:  Vælg eget lokalområde 
Distrikt:   Vælg eget distrikt 
Sundhedsplejerske:  Vælg eget navn 
Startdato:  Lad den stå som vises 
Starttid/slut:  Aftales med forældrene 
Status:  Aftalt barselsbesøg 
Notat:  Her noteres årsag til manglende barselsbesøg  
Gem 
Når besøget er aflagt 
Åben stamkort 
Vælg kontinuation: Opret og indsæt frase 
Gem 
Vælg aktivitet: Opret Aktivitet 
Lokalområde:  Vælg den kommende shpl. lokalområde 
Distrikt:   Vælg den kommende shpl. distrikt 
Sundhedsplejerske:  Vælg den kommende shpl. 
Startdato:  Lad den stå som vises 
Starttid/slut:  Altid 08:00 – 08:05 
Status:  Nyfødt 
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Opgave til Skolejournaler 
 

1. Find din egen skoleklasse (bh.klasse eller 1. klasse) via hovedmenu ’Klasse’ 
 

2. Tilknyt dig selv som fagperson til klassen og gem ændringerne 
 

3. Åben et barns stamkort fra klassens stamkort 
 

4. Gå til fanen skolebørn 
 

5. Udfyld alle 4 specialskemaer som relaterer sig til indskolingsundersøgelsen, 
husk at gemme indtastningerne (alt+g) 

 
6. Gå til fanen Syn / Hørelse og udfyld så mange oplysninger som du har, husk 

at gemme (Alt+g) 
 

7. Gå til Vækst, tilføj ny vækstregistrering og undlad at overføre registreringen til 
kontinuationen 

 
8. Afslut barnet ved at lukke journalen (ctrl+w) 

 

9. Du er nu tilbage på klassestamkortet og kan åbne det næste barn..... 
 
 

OBS! Benyt en testpatient i driftsversionen eller lav kun opgaver i en speciel TM 

Sund undervisningsversion. 
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Eksempel på forklaringer 
af diverse aftaletyper og hvordan de tælles op til statistik – fra Brøndby (opdateret 
2012 med de nye aktivitetstyper af TM Care) 
 
Henvisning af børn og børn til yderligere indsats. 
Når børn henvises skal man: 
Gå ind under Aktivitet (ny aktivitet) 
   Under type   Henvisning til andre 
   Henvisning til tværfagliggruppe 
   Henvisning til egen indsats 
 
Under Status   Henvisning  
Resten udfyldes som vi plejer 
 
Så bliver det registreret som en henvisning og tæller i statistikken. 
 

Yderligere indsats: 
Når børn udtages til yderligere indsats: 
 
Under type   Henvisning til egen indsats 
 
Under status  Henvisning (husk at der skal oprettes en aftale efterfølgende) 
 
 

Optællingen til Aktivitetsstatistikken: 
 
Gravide: 
Antal graviditetsbesøg: Bookes direkte fra mors journal  
 
Under type:   Graviditetsbesøg 
 
Under Status:  F.eks. Aftalt mundtligt. 
 
 

Børn i førskolealderen: 
 
 

Antal hjemmebesøg: 
 
Oprettes som almindelig aktivitet  
 
Under type:  Hjemmebesøg eller Hjemmebesøg, behov 
 
Under status:  Vælges som vi plejer som en synlig aftale, ellers bliver det ikke talt  

 
 
 
Børn i skolealderen: 
Almindelige samtaler med elever 
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Under type:  Samtaler/undersøgelse og Samtale/undersøgelse behov: 
 
Under Status:  Aftalt skriftligt 

Aftalt mundtligt 
Hentes i klassen 

 
Henvisning til yderligere indsats 
Sundhedsplejerskens egen indsats ( se under tidl. Punkt)  
Almindelige henvisninger: (som ovenfor) 
 

Gruppeaktiviteter: 

 
Oprettes under aktiviteter når man står i gruppen: 
Her står gruppens navn og type f. eks Vordende forældre, Mødregruppe, 
Fædregruppe, Specialgruppe. 

  
Under type:   Møde med gruppe.  
Antal deltagere: Udfyldes ikke, da antal tælles op på baggrund af tilknyttede børn 
Under status:  Som vi plejer 
 
 

Øvrige arrangementer for familier med deltagelse af sundhedsplejersken: 
Aktiviteter: 
 
Under type:   Vordende forældre   
  Åbent hus 
  Andre initiativer for familier 
 
Under Antal fremmødte:  Antal 
 
Under status:  Som vi plejer 
 
 

Bistand til daginstitutioner, dagplejer og skoler: 
 
Her skal man stå under den enkelte dagpleje, institution eller skoleklasse 
Her opretter man aktiviteten: 
 
Under type:  Konsulent, sundhed og trivsel 
  Konsulent, hygiejne 
  Konsulent, konkret rådgivning børn 

Sundhedspædagogisk aktivitet 
 
Under status: Resten udfyldes som vi plejer. 

Status skal være en af de synlige aftaler: Aftalt mundtligt eller 
 Aftale, brev sendt eller Telefonisk (som er usynlig i kalenderen) 
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