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1 Systemindstillinger 
 

Behovstype med validering på patient relateret behov 
Ved Opret eller ret bliver der fremover validering på om der er valgt 
kontinuationstype på patients relateret behov. 

 
 

Single logon TK2 (Single Sign-on) 
TK2 understøtter nu Single sign-on, der muliggør automatisk login i TK2 via 
Windows brugeren og dermed forenkle arbejdsgange og login for brugerne. 
Der tillades kun en TK2 bruger til et SSO Windows brugernavn (AD-login) 
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2 Kalender 

'Enter' funktion i aftale dialog. (Genvej til Gem aftale Ctrl + s) 
Det er nu muligt at benytte Ctrl + s til at gem og luk af opret aftale. 

 
I opret aftale vises kun myndige personer i familierelationer 
Under familierelationer vises kun XFar og XMor hvis de har markering i 
myndighed. 
 

 
 
 

Nyt dobbeltbookings tjek 
 
Første tjek – som vi kender den, hvis der er en dobbeltbooking ser man som før 
noget lignende det her: 
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Ny anden tjek for at undgå en dobbeltbooking, kommer der sådan en besked: 
 

 
 
Bemærk teksten ”Sekundært tjek.” 
 
- Vi vil gerne have besked hvis i får denne besked og på hvilke pt og lidt om 

hvad der er fortaget op til denne besked kommer.  
 
 

3 Journal 
Stamkort Privat tandlæge fremhæves 
Hvis der er tilføjet privat tandlæge på patienten. Fremhæves nu fanebladet  
7. Privat tandlæge med fed skrift, hvis der er valgt en privat tandlæge. Hjælper 
bland andet de som sidder med BUT registreringer, ikke først skal tjek om der er 
en privat tandlæge tilknyttet før de skal registrer i underjournal Betaling 
 

 
 
I Kontinuationen forbliver cursor hvor bruger var, ved retur 
Ved ny kontinuation tekst og brugeren naviger fx. ned til underjournalen Scor(Ctrl 
+ Shift + C) når bruger herefter returner til kontinuationen. Står cursoren forsat 
hvor brugeren forlod den og kan forsætte. Det gælder alle underjournaler og ikke 
kun kontinuationen. 
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Rettelse:  
Brug af uendelighedstegn i kontinuation 
giver ikke længere ekstra linjeafstand i den 
samlede kontinuation. 
 
 
 
Gamle behov med aftale uden mødekode, kan ikke slettes. 
Ny funktion i underjournalen Behov, der kan nu ryddes op i de gamle aftaler som 
hænger og ikke var muligt at fjern eller aftale ikke kan ses i kalender. Med 
knappen ”Fjern aftale tilknytning” kan der nu ryddes op, da behovet bliver ledig. 
 
Dette er kun brugere som er Administrator, der har adgang til denne funktion.  
 

 
 
Scor - fremhæver hvor markørernes placering   
Fremhæver nu hvilken tand der er valgt at registrer på, samt hvis det er Gingivitis 
eller MargPA bliver tand og panel/header fremhævet. 
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Registrering fra scor til kontinuation  
Overførsel (Shift + F12) af scor til kontinuation, følger nu tandrækken fra 8++8, 8--8. 
 
Samtidig vil man blive præsenteret for både: 
Kode 1 = Primær caries  
Kode 2 = Sekundær caries  
Kode 0 = Initial caries 
 
 
Klinik koder/navne i aftale underjournal 
I aftale underjournalen kan den enkelte bruger nu vælge mellem kliniknavn eller 
klinikkode. 

 
 

Tiden for visning af Meddelelsen kan justeres. 
Den enkelte bruger kan nu selv bestemme Antal sekunder indtil meddelelse 
lukker automatisk juster tiden fra 1 – 300 sec. (5min) eller 0 så lukker 
meddelelserne ikke automatisk. Meddelelserne lukker først når den pågældende 
patientjournalvindue lukkes.  
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Underjournal Dokument. Gruppe sorteres efter prioritet 
Prioriteringsrækkefølge sættes på den enkelte gruppe under 
Funktion/Systemopsætning/Kombobokse. 
 

 
 
 
Slå igennem i Underjournal Dokumenter. Hvis brugere vælger at benytte "Vis 
Dokumenter Grupperet" 
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Ny Omsorgsjournal   
Ved opret/visning af ny registrering vises både den nye fane 1. Undersøgelse med 
den scor lignende registrering 
De gamle faner er flyttet en plads og hedder nu: 
2. Gammel undersøgelse og 3. Behandling. 
 

 
Status, kommune og statistik er ikke obligatoriske felter og bliver ikke udfyldt 
automatisk, dette er en manuel handling.  
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Avanceret søg 
Der er nu tilføje et layout felt, der hedder Seneste SCORkort. Der viser dato for 
seneste udfyldt SCORkort.  
 
Grupperet af ’patient’ markering – En ny funktion som skelner mellem om patient 
markeringen slås til eller fra. 
 

• Sættes der en markering, så sættes rettet tid, da det at nogen bliver til patient 
er væsentligt. Som det altid har været. 

• Fjernes markeringen fra patient opdater TK2 IKKE ”Rettet tid” på patienten. 
Det har betydning for funktionen Slet journalen. Da det beregner ud fra Rettet 
tid om (inaktive)patient kan slettes efter 10år.  
 

 
 

Årlige Scor udlæsning justeret 
Ved scor udlæsning tjekkes der nu på om det er den seneste gemte SCOR 
registreret på samme dagen, frem for den første på samme dagen når vi udlæser 
Scor. 
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Send webportals besked via Avanceret søg 
 
Opret besked omdøbes til det samme som i journalen Opret ny webportals 
besked 
 

 
 
Opret ny webportals besked fra avanceret søgning, kan nu håndtere samme 
mængde tekst som hvis det gøres fra stamkortet. Der kan sendes mange siders 
tekst via denne funktion (over 10 sider ca 30.000 tegn).  
 
Beskeden kan borgeren læses under Beskeder på Borgerbooking og der sendes 
samtidig en notifikation til borgeren om de kan logge på og læse beskeden fra 
Tandplejen.  
 
Tandplejen kan se 
sendt besked under 
patientens 
Notifikationer  
(Ctrl + Shift + U) 
 
Billedet til højre, 
viser de to 
notifikations-
beskeder og selve 
Beskeden er åbnet 
for at se indholdet.  
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4 Journal udskrifter 
Fremover fremgår det ikke om man er mor, far x-mor eller x-far nu bruges 
fællesbetegnelsen Forælde. 
 
Udskrift af Stamkort justeret, så der kun kommer 1 side. I stedet for en blank side2 
 
Kontinuation. Indeholder nu initialer, stilling og behandlers fulde navn. For at 
overholde GDPR 
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Ny Omsorgsjournal udskrift. Udskriften tager selv højde for om den skal udskrive 
den gamle eller det er den nye udskrift der skal benyttes. Alt efter om det er data 
som er registreret i det gamle- eller den nye omsorgsjournal. 
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5 Moduler 

EDI portalen, adgang fra kalenderskærmbillede 
Findes under, Funktioner/EDI portal 
 

 
 

TOPI - Tidlig Opsporing og Indsats 
TOPI modulet bruges som et redskab til systematisk registrering og opfølgning. Der skal 
sikre mulighed for at handle rettidigt i forhold til en tidlig indsats for barnets 
tandsundhed og trivsel. 

TOPI kan nu benyttes lokalt, uden indberetning. 
I programindstillinger er "Benyt TOPI" under journal lavet om til at have 3 mulige 
valg:  

• Ja, med indberetning 
• Ja, kun lokalt 
• Nej 

Er der valgt "Ja, kun lokalt", vil der altid blive oprettet en ny registrering når TOPI-
knappen i kontinuationen benyttes.  
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6 Røntgen integrationer 

Ny Integration til DTX Studio Clinic (1.6.11.6) 
Integration til DTX Studio Clinic er afløseren til Digora, ClinicView og Scanora 

 
 

DTX Studio Clinic fremhæver følgende: 
• Et fuldt åbent Imaging program som giver en masse fordele og suverænt workflow  
• DTX Studio røntgensoftware forbinder alle røntgenapparater og andre 

billedbehandlingsprodukter. 
• Viser både 2D,3D og andre billeder i et og samme program, altså ingen ”merging” af 

tredieparts programmer. Selv intraorale scaninger kan bruges i programmet. 
• nedenfor kan se hvilke apparater DTX supporter 
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Eksisterende VisiQuick V.2 integration - Synlig PersonID 
Tilvælges synlig PersonID. Vises PersonID’et på stamkortet på patienten. Det er 
det unik ID for den enkelte patient, der er oprettede i TK2 DB. 
Vis person ID på stamkort sættes i Programindstillinger/Journaler 
 

  
 
PersonID kan ligeledes tilvælges vist i VisiQuick. Derved kan det afstemmes om 
det er den rigtige patient som er åbnet i VisiQuick. 
 

 
 
Øverst i VisiQuick – hvis tilvalgt 
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Ny VisiQuick V.3 integration 
VisiQuick, tilføjes under Programindstillinger/Røntgen  
 

 
 
Med den nye/opdaterede integration bliver følgende oplysninger overført 
automatisk via en DLL som indeholder:  
Patient ID, Fornavne, Efternavn, Fødselsdato, CPR, Køn, Adresse, Postnummer, By, 
Mobiltelefon og E-mail. 
 

 
Romexis integration kan nu åbne direkte i billede visnings 

Integrationen for Romexis er blevet opdateret og det betyder at Romexis åbner 
direkte i billede visningsmodulet.  
 
Derved undgå I at Romexis starter op i patient info modulet. Det betyder at I 
slipper for de to ekstra klik, det krævede for at komme over i billede visning 
modulet. 
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7 Nyt Receptionsmodul - Tilkøb til TK2 
 
Receptionsmodul, indeholder mulighed for: 
 
Tandplejen kan vælge mellem Patientlist registrering eller med CPR nummer 
registrering (uden patientlist): 
 
Patientlist ankomst registrering 

• Ankomstregistrer med klik på eget navn 
• Til og fravælge kolonner der skal vises 
• Begrænse antal tegn vises af patient efternavn 
• Personalerums oversigts visning 
• Venteværelses skærm  
• Behandler del (indkalde patienten) 
 
Ankomstskærm til ankomst registrering 
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Ankomst registrering ved brug af Cpr-nummer 
 

• On-screen numerisk tastatur 
• Integration til kortscanner 
 
Ankomstskærm til ankomstregistrering  
 

 
  
Generelt 

• Automatisk luk af receptionsmodulet efter end arbejdsdag 
• Automatisk luk af receptionsmodulet og PC efter end arbejdsdag 
• Automatisk login i receptionsmodul ved opstart 
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8 Oversigt over - Forsendelses regler/reminder 
 

Aftaler 
Kriterierne for afsendelse af automatisk reminder for en aftale til næste dag er flg.: 

1. Patienten er aktiv. 
2. Patienten er ikke et kaldebarn. 
3. Behovet er ikke markeret med kaldebarn. 
4. ”Er meddelt” er sat på aftalen. 
5. Der er ikke nogen mødekode på aftalen. 
6. Behovstypen på aftalen har markering i ”Tilkn. aftaler vises på web” el. ”Må 

redigeres på web”. 
7. Patienten selv får SMS hvis der er udfyldt mobilnummer og der er markering 

i ”Send SMS ved ændret tid”. 
8. Mor får SMS hvis hun har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ændret tid”. 
9. Far får SMS hvis han har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ændret tid”. 
 

Behov 
Aktuelt behov reminder: 

1. Patienten skal være aktiv. 
2. Behovet skal være aktivt. 
3. Behovet må IKKE have tilknyttet en aftale. 
4. Behovet må IKKE have markering i ”Kaldebarn”. 
5. Der må ikke tidligere være udsendt en reminder på behovet. 
6. Behovsdato skal være inden for det antal dage, der er angivet under 

Programindstillinger/Transmissionsservice. 
7. Behovstypen skal have en markering i ”Må redigeres på web”. 
8. Patienten selv får SMS hvis der er udfyldt mobilnummer og der er 

markering i ”Send SMS ved ny besked”. 
9. Mor får SMS hvis hun har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 
10. Far får SMS hvis han har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 

Der sendes ikke behov remindere, hvis det er kaldebarns behov, 

Behovsreminder for overskredet behov giver en mulighed for at sende en ekstra 
reminder et antal dage efter behovsdato. 
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Helbredsskema 
Helbredsskema reminder hvor der findes et i forvejen: 

1. Det seneste helbredsskema skal være udfyldt for præcis et år siden. Hvis 
helbredsskema ikke udfyldes, sendes reminder hvert år og frem til det fyldte 
18.år.  

2. Patienten skal være aktiv. 
3. Patienten har IKKE markering i ”Manuel journal” 
4. Patienten har IKKE markering i ”Privat tandl.”. 
5. Patienten har IKKE markering i ”Omsorgspt.”. 
6. Patienten har IKKE markering i ”Specialpt.”. 
7. Patienten selv får SMS hvis der er udfyldt mobilnummer og der er markering 

i ”Send SMS ved ny besked”. 
8. Mor får SMS hvis hun har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 
9. Far får SMS hvis han har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 
 

Helbredsskema reminder hvor der findes et i forvejen og hvor Programindstillingen 
”Skal kun sendes sammen med aktuelt behov notifikation" er sat.  Der vil dog kun 
blive sendt helbredsskema reminder hvis behovstypen på behovet har markering i 
"Send helbredsskema notifikation". 
 
Er der udfyldt et helbredsskema indenfor de seneste 2 måneder dannes der ikke en 
helbredsskema reminder. 

1. Personen skal være aktiv 
2. Personen skal være patient 
3. Personen må ikke have markering i privat tandlæge. 
4. Personen må ikke have markering i omsorgspatient. 
5. Personen må ikke have markering i specialpatient. 
6. CPR-nummer må ikke være "000000-0000" 
7. Der sendes kun helbredsskema reminder, hvis behovstypen må redigeres på 

web. 
 
Helbredsskema reminder hvor der ikke findes et i forvejen: 

1. Der må ikke findes et helbredsskema i forvejen. 
2. Patienten skal være aktiv. 
3. Patienten har IKKE markering i ”Manuel journal”. 
4. Patienten har IKKE markering i ”Privat tandl.” 
5. Patienten har IKKE markering i ”Omsorgspt.” 
6. Patienten har IKKE markering i ”Specialpt.” 
7. Patienten har et gyldigt CPR nummer. 
8. Patienten har fødselsdag i dag. 
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9. Patienten skal minimum være det antal år, som er angivet under 
Programindstillinger/Transmissionsservice. 

10. Patienten selv får SMS hvis der er udfyldt mobilnummer og der er markering 
i ”Send SMS ved ny besked”. 

11. Mor får SMS hvis hun har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 
SMS ved ny besked”. 

12. Far får SMS hvis han har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 
SMS ved ny besked”. 

13. Udfylder borgeren ikke et helbredsskema efter udsendt reminder, sendes ny 
reminder efter 1 år osv.  

Der sendes også helbredsskema reminder til et ”Kaldebarn” 

 
Profil 
Opdater profil reminder sendes kun når: 

1. Patienten skal være aktiv. 
2. Patienten har ikke markering i ”Omsorgspatient” 
3. Patienten har ikke markering i ”Privat tandl” 
4. Patienten selv får SMS hvis der er udfyldt mobilnummer og der er 

markering i ”Send SMS ved ny besked”. 
5. Mor får SMS hvis hun har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 
6. Far får SMS hvis han har udfyldt mobilnummer og der er markering i ”Send 

SMS ved ny besked”. 
 

Profil Reminder sendes på selve årsdagen for hvornår personprofil sidst er gemt 
(uanset om der er ændret noget eller ej). 
Således vil der komme en reminder hvert år indtil personprofilen gemmes igen. 
Reminderne sendes på samme tidspunkt som aftale/behov remindere 
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9 Oversigt over - Genvejstaster i TK2 

 
Kalender 
Alt n Ny aftale i kalender 
Næste dag: Piletaster 
Ctrl + s Hurtig Søgning (Find patient) 
Alt + ø Simpel søgning (Find patient med adresser) 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt + v / Alt + t Skifter mellem standart og alternativ visning af tidsskala 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt + d Viser 1 Dag i kalenderen 
Alt + j Viser en arbeJdsuge 
Alt + u Viser en kalender Uge 
(Virker kun med 1 kalender vist ad gangen) 
Alt + å Viser en mÅned i kalenderen 
(Virker kun med 1 kalender vist ad gangen) 
Alt + i Finder frem til dagens dato (i dag) og viser og visningen fra evt. 
flere dage ændres til 1 igen. (nulstilling) 
Ctrl + skift + k Skifter til Kalenderen 
Ctrl + skift + j Åbner den aktive patients Journal 
Ctrl + skift + o Ændre oversigten til kOntakter 
Ctrl + skift + a Ændre oversigten til Avanceret søgning 
Ctrl + skift + s Ændre oversigten til Skabeloner 
Alt k + b + g Viser Bruger & Grupper, herefter virker piletasterne på grupperne 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + b + r Viser Rettigheder, herefter virker piletasterne på rettighederne 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + b + a Dialogboksen til at skifte egen Adgangskode dukker op 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + a Viser Amter der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + b Viser Behovstyper der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + f Viser Fraser der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + i Viser Institutioner der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + k Viser Karieskoder der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + m Viser Mødekoder der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + p Viser Postdistrikter der er oprettet i systemet. 
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(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + s + u + u Viser Kommuner der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + o + k Viser Comboboks dialogboksen. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + o + r Viser Flettefelter indstillingerne der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + o + t Viser SMS Tekster der er oprettet i systemet. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + i + b Viser Brugerindstillingerne for brugeren 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt k + i + p Viser Programindstillingerne for TK2 systemet (alle brugere) 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
Alt h + o Viser hvilken TK2 versiOn der benyttes. 
(Virker kun hvis fokus er på oversigten) 
 
Journal 
ALT + F4 lukker journalen 
Ctrl + skift + a Åbner Anamnese journalen 
Alt + n opretter ny anamnese – Alt l opretter ny lidelse 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + b Åbner Behov journalen 
Alt + n opretter nyt behov 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + e Åbner bEtalings journalen 
Alt + n opretter ny faktura 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + d Åbner Dokument journalen (Journalisering) 
Alt + n opretter nyt dokument 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + k Åbner Kontinuation journalen 
Alt + n opretter ny kontinuationslinie 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + m Åbner Materiale journalen 
Alt + n opretter nyt materiale 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + g Åbner OmsorG journalen 
Alt + n opretter nyt omsorgs ark 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + r Åbner Røntgen journalen (Hvis der er installeret digital røntgen) 
Ctrl + skift + o Åbner Orto journalen 
Alt + n opretter ny Orto 
Alt + 1 viser faneblad 1 Diagnose 
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Alt + 2 viser faneblad 2 Cephalomitri 
Alt + 3 viser faneblad 3 Behandling 
Alt + 4 viser faneblad 4 Faser 
Alt + f opretter ny Fase 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + c Åbner SCor journalen 
Alt + n opretter ny SCOR blanket 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + s Åbner Stamkortet journalen (Vender tilbage til stamkortet) 
Alt + 1 viser faneblad 1 Stamkort 
Alt + 2 viser faneblad 2 Tilknytning 
Alt + 3 viser faneblad 3 Familieforhold 
Alt + 4 viser faneblad 4 Stamdatahistorik 
Alt + 5 viser faneblad 5 Blokerede tider 
Alt + 6 viser faneblad 6 Stamdatahistorik 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + t Åbner Traume journalen 
Alt + n opretter nyt Traume 
Alt + 1 viser faneblad 1 Objektiv 
Alt + 2 viser faneblad 2 Behandling 
Alt + 3 viser faneblad 3 Kontrol 
Alt + n opretter ny Kontrol 
Alt + 4 viser faneblad 4 Forsikring 
Ctrl + s gemmer journalen 
Ctrl + skift + n Åbner Notat journalen 
Alt + n opretter nyt Notat 
Alt + a hopper direkte til Adviskode feltet 
Alt + d hopper direkte til Dato feltet 
Ctrl + s gemmer journalen 
 
 

 


