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Kære medlemmer af DUS. 
 
Nu er den her endelig - den længe ventede app “Urologisk Kodevejledning”. 
Den blev i fredags den 11. november præsenteret på DUS efterårsmøde, så hermed 
kommer endnu en lille præsentation, så den kan nå ud til alle medlemmer. 
 
App’en er sidestykke til bogen “Urologisk Kodevejledning”, og indholdet i bogen er at finde 
i app’en og lidt til. 
 
App’en findes både til iOS og Android og kan nu hentes i både App Store og Google Play. 
Enkelte medlemmer har haft problemer med, at app’en ikke vil åbne op. Her synes 
problemet at være, at styresystemet ikke er fuldt opdateret. 
Når I søger i App Store, så husk at trykke søg - den kommer ikke frem som et forslag. 
 
 
For at I alle kan få mest mulig glæde af denne app, vil jeg gerne forklare lidt om app’en og 
dens muligheder. Altså lidt tips og tricks. 
 
 
På forsiden ses øverst en søgelinie, midt på siden 6 ikoner og nederst 5 ikoner. 
 
 
 
 
 
- Søgelinien: her kan du søge på teksten i 

app’en, men IKKE selve koderne. For at 
søge på selve koderne skal du gå ind under 
“Kodeoversigt”, som er en af de 6 ikoner midt 
på siden. 

 
- Diagnoseregistrering, 

Procedureregistrering og 
Cancerregistrering: her er der forklarende 
tekst til, hvordan diagnoserne, procedurerne 
og cancer registreres korrekt. Og det skal 
tilføjes at TNM-skemaerne for alle cancere 
ligger som et punkt under 
Cancerregistrering. Og der er tilføjet TNM-
skemaer for binyrekræft og kræft i 
retroperitoneum efter ønske fra 
Rigshospitalet. 

 
- Diagnoseliste og Procedureliste: her er 

alle koderne listet op, og man kan kun tilføje 
de overordnede emner til sin favoritliste. Det 
er ikke muligt at søge i disse to punkter. 
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- Kodeoversigt: Under dette punkt er både diagnose- og procedurekoder listet op efter 
emne. Under dette punkt er det både muligt at søge koderne frem - enten som tekst eller 
selve koden. Ydermere kan den enkelte kode vælges som favorit. Her skal man blot 
vælge den enkelte kode, og så er der mulighed for at tilføje denne som favorit. Hvis man 
helst vil anvende app’en med søgefunktionen, er dette punkt det optimale at anvende. 

 
- De 5 ikoner i den nederste barre i app’en: 
• Hjem-knappen: skal henvise til forsiden med de 6 ikoner. Denne fungerer ikke 100% 

optimalt. Det skyldes en retningslinie fra fx Apple, som gør at den ikke fungerer 
optimalt. Det kan nemlig godt opleves, at hvis man trykker på denne, så kommer man 
ikke til forsiden, men der sker ingenting. Dog virker den, hvis man kortvarigt trykker på 
en af de 4 andre ikoner i den nederste barre. 
• Hjertet = favoritter: her listes alle de koder og andre emner, som I har valgt som 

favoritter. De deles op i “Diagnosekoder”, “Procedurekoder” og “Øvrige”, så der 
kommer en bedre oversigt over dem. Den senest tilføjede vises øverst på linien. Er der 
behov for at slette en favorit “slides” fingeren til venstre, og der kommer mulighed for at 
slette. 
• Notesblokken: Dette er en mulighed for at lave egne noter. 
• Søg: denne søgemaskine søger i app’en på tekst og IKKE koder. Ligesom på forsiden 

af app’en. Gå til Kodeoversigt, hvis du vil søge på koderne eller tilføje specifikke koder 
til favoritter. 
• Info: Her er en kort skrivelse om app’en. Og har du brug for at skrive en kommentar til 

mig omkring enten ris eller ros, så finder du en direkte kontaktknap til mig herinde. 
 
App’en virker offline, og det vil sige, at der ikke er behov for adgang til mobildata ved brug 
af app’en med mindre det er første gang den anvendes eller ved opdatering af app’en. 
Den fylder ca. 11 MB, som er væsentligt mindre end fx app’en pro.medicin.dk, som fylder 
208 MB. 
 
 
Jeg håber I vil tage godt i mod app’en, og at den kan hjælpe jer i hverdagen. Om ikke 
andet så muligheden for at kitlen bliver lidt lettere. 
 
Husk at opdatere app’en løbende. Især her i starten, da der kan være småfejl, der rettes 
til. Jeg forventer, at der allerede kommer en ny opdatering denne uge. 
 
Skriv endelig til mig på tildecaroe@gmail.com, hvis I har kommentarer, har opdaget 
småfejl, eller noget bare driller. Så skal jeg svare hurtigst muligt på bedste vis. 
 
Og skriv endelig, hvis der er noget, som mangler i app’en. For eksempel koder, som I tit 
anvender, men ikke kan finde i app’en eller i bogen. Så har vi mulighed for at tilføje disse 
koder i app’en og i næste udgave af bogen. 
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