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Vejledning i ’Notes & Discrepancies’ 

‘Notes & Discrepancies’ (”noter og uoverensstemmelser”) er en fane i OpenClinica, som kan benyttes under 

moniteringen af et site. Efter at være logget på OpenClinica, kan man klikke på ’Notes & Discrepancies’ og 

se en liste over alle noter/spørgsmål lavet under moniteringen af det specifikke site. 

 

 

I højre side af hver note er et link til den form, noten er lavet til ( ). 

Alle noter er site-specifikke. Kun monitorer, brugere der har ansvar for ’Notes & Discrepancies’ på sitet og 

administratorer har adgang til noterne. 

Hvordan man bruger ’Notes & Discrepancies’ 

En note kan være et spørgsmål om f.eks en uoverensstemmelse ifht. patientjournalen. Kun monitor (og 

administratorer) kan oprette noter. Når monitor opretter en note, skal den tildeles en bruger. Denne 

bruger får besked, når han/hun logger på OpenClinica, og skal foreslå en løsning (’propose resolution’). 

Først når brugerern har besvaret noten, dvs. foreslået en løsning, kan monitor eller administrator lukke 

sagen.  



 
Guide til monitor: Notes & Discrepancies 

Agents Intervening against Delirium in the Intensive Care Unit (AID-ICU) 
  10. april 2018 
 

2 
 

Monitor opretter en note ved at klikke på flaget til højre for spørgsmålet som noten eller 

uoverensstemmelsen omhandler (se billede). 

 

Når man klikker på flaget åbner et nyt vindue (se billede). Man har muligheden for at sende en email til den 

bruger man tildeler spørgsmålet. Når man har sendt noten ved at trykke ’Submit & Close’, bliver flaget ved 

spørgsmålet rødt. Rødt flag indikerer at der er en ny, ubesvaret note. 

 

Brugeren der har fået tildelt en note, får besked når han/hun logger på OpenClinica. Beskeden er et link til 

alle noter tildelt denne bruger (forskelligt fra at trykke i menuen, hvor alle noter til sitet kommer frem). 
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Brugeren kan, ved at trykke i menuen øverst eller ’Notes & Discrepancies Assigned to Me’, foreslå løsninger 

til noter/uoverenstemmelser på sitet ved at klikke på luppen (   ) (se første side). Et vindue åbner med 

noten fra monitor og muligheden for at foreslå en løsning.

 

Ved at foreslå en løsninge ændres notens status til ’løsning foreslået’ markeret som  . 

’Audit history’ er også synlig nedenfor noten. Her fremgår det hvis svaret på spørgsmålet er blevet ændret.

 
 
Når en løsning er foreslået, kan monitor eller administrator: 

1) lukke noten ( ) 

2) opdatere noten ( ), hvormed noten sendes tilbage til brugeren. 

På den måde kan monitor, administrator og sitet kommunikere og løse uoverensstemmelser med direkte 

link til formularene ( ) Monitor kan desuden bruge noterne til at holde styr på skæve værdier/svar. 


