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1. Indledning 

Denne vejledning giver dig en guide til, hvordan du bruger Sentinel og programmets administrationsmodul. 

Herunder godkendelse af samtykkeerklæring, underskriv databehandleraftale, tilmelding til projekt, adgang 

til kvalitetsrapporter og kontakt til support. 

 

2. Journalsystemet 

Hvert journalsystem har et menupunkt for Sentinel, hvor design og layout kan variere fra system til system. 

Går du ind på menupunktet for Sentinel via dit journalsystem, vil du til start have 3 menupunkter:  

• Administrer 

• Praksis samtykke 

• Underskiv ny databehandler aftale 

 

 

 

Administrer: Klikker du på dette menupunkt, kommer du ind i Sentinel´s administrationsmodul. Herfra kan 

du til-/framelde dig projekter. 

Praksis samtykke: Klikker du på dette menupunkt, kommer du ind på siden hvor du/dataansvarlige 

kiropraktor skal godkende samtykkeerklæringen.  

Underskriv ny databehandler aftale: Klikker du på dette menupunkt, kommer du ind på siden hvor 

du/dataansvarlige ved brug af NemID skal underskrive databehandleraftalen.  

 

Når Praksis samtykke og Databehandleraftale er godkendt og underskrevet, ikke længere være synlige i dit 

journalsystem – herefter vil Administrer være eneste undermenupunkt. 

Skulle der fremtidigt komme en ny eller opdateret databehandleraftale vil menupunktet med ”underskriv 

ny databehandleraftale” komme frem igen som et menupunkt, 
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3. Godkend samtykkeerklæring 

Dataansvarlige skal godkende samtykkeerklæringen. Dermed giver klinikken sundhed.dk lov til at anvende 

IT-softwaren i dataprogrammet, Sentinel, som gemmer en kopi af strukturerede data fra patientjournalen i 

klinikkens lokale databank, der er en del af dit journalsystem. Der udveksles kun de data, der er givet accept 

til via fanebladet ”projekttilmelding”. For hvert projekt er der en udvekslingsregel, der specifikt definerer 

de data, det enkelte projekt omhandler.  

Klik på menupunkt for Sentinel i dit journalsystem og derefter på undermenupunktet ”Praksis samtykke”. 

Herefter vil du få vist nedestående skærmbillede inde i Sentinel´s administrationsmodul.  

 

 

Når der er sat kryds i afkrydsningsfeltet kommer der ”Jeg accepterer” – klik på denne og accepter 

 

Når praksis samtykke er givet forsvinder fanebladet ”praksissamtykke” og vil ikke længere vises når du er 

inde i administrationsmodulet.  
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4. Underskriv databehandleraftale 

Når du klikker på undermenupunktet ”Underskriv nu databehandler aftale”, vil du komme ind på 

nedstående side. Her logger du ind med NemID nøglefil. 

 

 

 

Når du er logget ind vil du få vist nedestående skærmbillede. Her kan du via link læse databehandleraftalen 

og ved markering i feltet for databehandleraftale, kan du underskrive denne.  
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Nedestående skærmbillede er demobillede på, hvorledes det ser ud, når databehandleraftale er 

underskrevet og samtykkeerklæring er godkendt.  

 

 

5. Tilmelding til projekt 

Gå ind i ”Administrer” via Sentinel menuen i dit journalsystem. Her kommer du ind i Sentinel´s 

administrationsmodul. Gå ind på fanebladet ”Projekt tilmelding”. Her kan du læse en kort beskrivelse af 

projektet og tilmelde dig diagnosekode projektet. 
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6. Vis/rediger registreringer 

Vis/rediger registreringer er det faneblad i administrationsmodulet, hvor du kan se dine registreringer af 

data på dine patienter. Da Sentinel også benyttes af andre faggrupper end kiropraktorerne, vil der i 

undersøjlen med faneblade være undermenuer/indhold som ikke er relevante for dig som kiropraktor. Det 

gælder; projekter, patientværdier og medicin.  

Projekter: er koblet til brugen af pop-ups i forbindelse med projekter. 

Patientværdier og medicin: ikke relevant for kiropraktorpraksis.  

Fanebladene Diagnoser og Ydelser er aktuelle for dig. Her kan du se diagnoser og ydelser, som er 

registreret på det indtastede CPR nr.  
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7. Se kvalitetsrapporter 

Der er to veje til at se kvalitetsrapporter.  

 
1. Gå ind på Sentinel-data.dk, her kommer du ind på nedestående side, hvorfra du kan logge ind.  

 

 

2. Gå ind på kiroviden.dk og under fanen ”kvalitet”, herfra vil du via link komme til log ind til 

kvalitetsrapporter.  

 

 

8. Support 

Har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, så er du altid velkommen til at kontakte supporten i 

sundhed.dk. 

Mail: info@sundhed.dk 

Telefon: 88 44 31 31  

mailto:info@sundhed.dk

