
  

 

KLINIKKERNES UDFORDRINGER 

Foruden en travl hverdag med patienter, og øget dokumentationskrav til     

forskellige myndigheder vedrørende hygiejne, røntgen og flere andre       

områder, skal klinikkerne samtidig fokusere på tryghed og sikkerhed for     

patienterne. Der er således behov for en moderne løsning:  

o Der dels til eget brug og til hygiejne-, røntgen- og andre kontroller,        

hurtigt kan dokumentere udførelsen af klinikkens opgaver. 

o Der klart viser at opgaverne bliver udført kontinuerligt. 

o Der giver påmindelser hvis en opgave ikke bliver udført. 

o Der er nem at igangsætte, anvende og en løsning til en fornuftig pris. 

 

 

 

 

NYHED 
Brugervenligt dokumentations            
system til hjælp for kontrol til           

myndigheder og krav fra 
Den Danske Kvalitetsmodel 

 

  

 

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE 

Vi er landsdækkende IT-leverandør med kunder fra Skagen til Bornholm, og 

med over 40 konsulenter er vi aldrig langt væk, og altid parat til at hjælpe 

med selv den mindste opgave. 

 

Jysk IT 

Tlf. 70 60 24 24 
Majsmarken 1 
7190 Billund 
www.tandlægeit.dk  

 
 

http://www.tandlægeit.dk/


DET HAR VI OPNÅET MED PANCOMPS LØSNING 

 

Himmelev Tandlægehus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandlægerne I Vangede 

 

  

SÅDAN KOMMER KLINIKKEN I GANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Step 1 
 

  

Kontakt Jysk IT og vi sikrer at Pancomps                  

kyndige konsulenter ringer til jer og gennemgår    

opstartsprocessen, efter samtalen modtager I pr. 

mail et let forståeligt skema, som I udfylder. 

 

Step 2 
   

Pancomp opretter jeres klinik og de hygiejnetjek-

punkter og påmindelser I har behov for og            

fremsender efter godkendelse registreringstavlerne 

sammen med det aftalte antal håndsæt inkl. en             

opstartsprocedure. 

Step 3 
   

 

I modtager herefter login og kode til jeres                

løsning, der virtuelt er klar til godkendelse og         

anvendelse. Pancomp vil være behjælpelig med at 

vejlede jer ift. systemet, som er nemt at anvende. 

 

 

 

    

Vi var med fra starten af, og har været en form 

for inspirationskilde til systemet. Vi valgte at fo-

kusere på 15 kontrolpunkter, daglige, ugentlige, 

månedlige, kvartalsvise og årlige opgaver. Områ-

der vi syntes var væsentlige at følge op på, Amal-

gamfilter, Assistina olie og sprit ugentligt, Auto-

klaver, medicinskabe, OP Røntgen konstanskon-

trol, opvaskemaskine. Det har vi haft glæde af. 

 

Vi anvender Pancomps dokumentations- og    

påmindelsesløsning, og har i løsningen indarbej-

det kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Vi har 

81 tjekpunkter, som vi skal følge op på, og syste-

met giver os påmindelser, hvis en opgave ikke er 

udført til tiden. Vi har stor glæde af løsningen, 

da vi nemt kan følge op på kravene fra diverse 

myndigheder og Den Danske Kvalitetsmodel. 

 

Brancheløsninger der giver mening 
www.pancompdanmark.dk 

 

Step 1 

 

Step 3 

 



  

FORMÅLET MED NIR 

 

  

LØSNING TILPASSES KLINIKKENS BEHOV 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

    

o Sikrer alle opgaver udføres til aftalt tid inklusive opgaver der ikke 
er hygiejnebaseret men som skal udføres indenfor en bestemt tid 
eller periode. 
 

o Sikrer at klinikken får påmindelser hvis en opgave ikke er udført. 

 
o Opnår reducering på anvendt tid til dokumentation til gavn for alle 

på klinikken, og samtidig altid være forberedt til kontrolbesøg. 
 

o Systemet er nemt at starte op, let at betjene og medarbejderne 
kommer hurtigt ind i rutiner og arbejdsformer. 

 

 

 

 

"Det overordnede formål med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 

(NIR) er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale i det danske 

sundhedsvæsen. 

Dette opnås ved hjælp af et nationalt enstrenget, frit tilgængeligt og direkte 

anvendeligt system af retningslinjer på det infektionshygiejniske område for 

hele sundhedssektoren, herunder tandplejen."  

Kilde: ref. Statens Serum Institut  

Med det nye lovkrav vil der helt sikkert komme et stigende fokus for klar   

entydig dokumentation af udførte hygiejneopgaver for, at øge personale og 

patientsikkerheden. De tandlæger der har anvendt løsningen i det sidste år, 

har opfyldt myndighedskravene og derfor undgået negative eftervirkninger. 



 

INKLUSIV I LØSNINGEN 

Løsningen leveres nøglefærdig med: 
 
o Rådgivning 
o Rapportbog 
o Tavler med registreringsknapper 
o Påmindelser 
o Instruktion 
o Igangsætning 
o Opfølgning support   

Klar til brug med alle de registreringspunkter og påmindelser, klinikkerne 
ønsker, og så er der fri online support så længe løsningen anvendes. 

Dokumenteret for brugbar funktionalitet 

En løsning der er grundig testet gennem et år af tandlæge klinikker i      

Danmark for brugbar funktionalitet.  

Anvendes allerede i dag af mange klinikker, der gerne stiller deres            

erfaringer til rådighed efter aftale. 

 

  

OPGAVERNE DOKUMENTERES UDFØRT  

 

 

 

 

    
 

o Håndsættet benyttes til at scanne den 

NFC tag, der er tilknyttet opgaven.  

 

o Det præcise tidspunkt for arbejdets 

udførelse registreres automatisk i     

løsningen. 

 

o Alle data kan let genfindes og gemmes 

i 5 år. 

 

Registreringerne vises i en rapport og klinikken undgår det tidskrævende            

papirarbejde med, at registrere hygiejne- og opfølgningsopgaverne i bøger eller 

skemaer. Præcist tidspunkt for arbejdets udførelse registreres automatisk. 

 


