
Én pasientjournal i Helse Sør-Øst
- tryggere, enklere, raskere

Regional EPJ Standardisering   
– Opplæring for Lege og Behandler på 

Akershus Universitetssykehus



Fra mange til én journal i Helse Sør-Øst

Lokal EPJ
• Opptil flere ulike journaler i ni 

spredte foretaksvise databaser 

• Flere lokale sikkerhetsløsninger

• Kompleks teknisk drift og forvaltning

• Mange ulike grensesnitt og lokale 
integrasjoner

Regional EPJ
• Tilgang til én felles journal –

funksjonelt sett 

• Felles sikkerhetsløsning 

• Enklere teknisk drift og forvaltning

• Få og standardiserte grensesnitt og 
regionale integrasjoner



Én pasientjournal i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:
• All journalinformasjon er samlet og følger pasienten

gjennom hele behandlingsforløpet
• All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid 

på rett sted 

Enklere fordi:
• Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
• Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles 
• Felles system og mer lik bruk av journalen forenkler 

kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:
• Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer 

behandlers tidsbruk
• Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere 

pasientforløp



• Tilrettelegger for informasjonsdeling og understøtter 
målet i Stortingsmeldingen “Én innbygger – én journal” 

• Regional standard og teknisk løsning for automatisk 
tilgangsstyring lukker avvik påpekt av Riksrevisjonen

• Enklere å søke og dele informasjon og dokumentasjon 
på tvers av helseforetak

• Nasjonalt adresseregister sikrer enhetlig og automatisk 
oppdatering av adresser

• Enklere forvaltning 

• Felles utvikling og forbedring av regional standard 

Standardisering – hva oppnår vi?



Symbol Beskrivelse

Dokumenttyper

Nye og færre innkallingsbrev

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Ny visning i pasientjournal

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer

Nye organisasjonsnavn

Nye arbeidsgruppenavn

Beslutningsstyrt tilgang
Nye tilganger

Områder som standardiseres



Produksjonssetting og oppstart

• Det blir nedetid lørdag 11. november
₋ Tentativ nedetid kl. 08:30 – 22:30

₋ DIPS er tilgjengelig i lesemodus

₋ Nødrutiner må iverksettes
Nødrutine ved nedetid i DIPS - EQS 18896

• 11. november: Ny standard løsning på Ahus
₋ Etter dette vil vi få forsterket oppstartstøtte i 4 uker.

Mer informasjon vil bli gitt via mail og intranett nærmere den 11. 
november



Informasjonskanaler
Følg med på:
• E-post
• Regional EPJ på Intranett
• Regional EPJ  opplæring på Intranett

På vår Intranettside kan du i tillegg til temabaserte 
opplæringspresentasjoner, hente oversikter over 
følgende:

- Instruktør-/superbrukerliste
- Link til regionale standarder
- Fraseansvarlige
- Hvordan endre default arbeidsgruppe og andre 

hurtigguider
- Gamle og nye navn på arbeidsgrupper
- Nye/endrede kodeverk, inkl. kritisk informasjon
- Nye brevtyper samt nye/endrede innkallingsbrev 
- Oversikt over fraser
- Ny skanningsnøkkel
- Spørsmål og svar – innkommet i opplæringsperioden
- Regional EPJ på 10 minutter 
- Søke opp og registrere korrekt rekvirentmottaker –

tjenestebasert adressering
- Etc. 



• Instruktører

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30

• Intranett

o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på sykehusets 
intranett (når vi nærmer oss oppstart)

o Oversikt over instruktører/ superbrukere og fraseansvarlige

• Internett Helse Sør-Øst 

o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 
sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse Sør-Øst 
sine admin-nettsider

Her får man hjelp etter oppstart



Nye tilganger



Ny pålogging for alle DIPS-brukere
• Nye brukernavn og passord ved pålogging i DIPS
• Samme brukernavn og passord vil benyttes i andre systemer

Ta kontakt med brukerstøtte tlf. 32 23 53 30 hvis du ikke har fått 
tilgang til nytt brukernavn/passord ved oppstart.

Nye brukernavn vil distribueres før oppstart av standardisert DIPS den 11. 
november. Passord må du sette selv.

Ny pålogging



Følgende er nødvendig ved førstegangs pålogging:
1. Klikk Bruker på verktøylinjen og velg Innstillinger

2. Velg standard (default) arbeidssted

Nye tilganger



Følgende er nødvendig ved førstegangs pålogging:
1. Klikk Bruker på verktøylinjen og velg Profil

2. Velg Rediger profil og Importer profil

Nye tilganger



Nye tilganger

Hva er de største endringene?

• 80 % av tilganger blir opprettet automatisk via IdM

• Alle tilganger  avsluttes automatisk når personalportalen er 
riktig utfylt med sluttdato

• Tilgangen til pasientdata gis ut i fra den ansattes rolle og hvor 
den enkelte er ansatt på Ahus 

• Innføring av beslutningsstyrt tilgang - Grønnlys

• Filteret mellom somatikk og psykiatri fjernes



Hva betyr dette for deg:
• Automatisk oppretting/lukking av standard DIPS-tilganger for klinisk 

personell ved korrekt registrering i Personalportalen
‒ Titler blir standardisert til regional rolleliste
‒ Eks Alle legespesialister blir Overleger

• Tilgang til pasientdata gis ut i fra hvor den enkelte er ansatt, dvs. 
stillingskode og kostnadssted i Personalportalen utløser tilgangsrolle med 
standard funksjoner for den enkelte faggruppe

• Ansatte med en ikke-klinisk stillingskode registrert i Personalportalen får 
ikke automatisk tilgang i DIPS

‒ Leder må be om tilgang via Min Sykehuspartner. Dette gjelder for eksempel 
controller, konsulent, rådgiver, og renholder

• Har du flere arbeidsforhold må alle registreres i Personalportalen og du får 
en DIPS-rolle pr arbeidsforhold
• Et arbeidsforhold skal gjenspeile i form av en arbeidsavtale

Nye tilganger



Hva betyr dette for deg:
• Registrering av ekstravakt i Gat gir automatisk tilgang i det 

tidsrommet vedkommende har vakt 
– DIPS-tilgang avsluttes 48 timer etter at vakten er ferdig

– Unntak: Tilgang som utløper på helg vil ha varighet til påfølgende 
tirsdag

‒ Dersom vakt registreres med ønske om umiddelbar start, kan det ta 
opptil 20  minutter før tilgang er tildelt

• Det blir tilgang til fagjournal på tvers av somatikk og psykiatri 
for alle profesjoner
‒ Blålysfunksjon opphører

• Andre endringer kommer vi tilbake under hvert område

Nye tilganger



Beslutningsstyrt tilgang – hva er det?

1. Du får automatisk (implisitt) tilgang til pasientdata når 
pasienten har en henvisning, er innlagt eller har en planlagt 
kontakt i DIPS

2. Du må bruke Grønnlys (eksplisitt tilgang) når pasienten ikke 
er innlagt på din avdeling, har en henvisning eller en planlagt 
kontakt



Eksplisitt tilgang - Grønnlys

• Brukes når du ikke får tilgang til pasientdata

• Pasienten er ikke innlagt, har ingen henvisning eller en planlagt 
kontakt i DIPS

• Du får en eksplisitt tilgang til en pasientjournal ved hjelp av 
DIPS funksjonen «Grønnlys» 



Bruk av Grønnlys
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Bruk av Grønnlys



Leger får:

• Tilgang til pasienter på fagavdelingen de er 
ansatt på og eventuelt samarbeidende 
avdelinger, inkludert underliggende 
seksjoner, sengeposter og poliklinikker

• Leger i vaktordning for egen vaktrolle i 
tillegg til fagfeltrolle

• Privat arbeidsgruppe

• Timebok

• Tilgang til felles arbeidsgrupper tilknyttet 
avdelingen og leges ansvarsområder

• Skrivetilgang til legedokumenter

• Lesetilgang til journal på tvers av somatikk 
og psykisk helse

Tilgangsrolle – standard lege
Overordnede regionale prinsipper



Fagfeltrolle: 

• Gir legene mulighet til å se alle innlagte pasienter de har 
medisinskfaglig ansvar for (knyttet mot seksjon/ fagfelt) i en 
og samme sengepostliste, uavhengig av hvilken post 
pasientene ligger i

Vaktrolle: 

• Er aktuell når en lege har vakt og har ansvar for pasienter som 
tilhører andre deler av organisasjon enn i fagfeltrollen

Roller en lege kan ha



• Har du ikke DIPS-tilgang:
– kontakt Brukerstøtte tlf. 32 23 53 30  

• Ved feil i tilganger:
– Sjekk med din leder at det står riktig kostnadssted og stillingskode i 

Personalportalen

– Hvis alt ser riktig ut i Personalportalen, men det fortsatt er mangler i 
DIPS-tilgangen skal din leder kontakte Brukerstøtte tlf. 32 23 53 30.

– Sykehuspartner kan ikke gi tilganger utover standard. 
• Dersom din leder ber om tilganger utover standard vil Ahus måtte vurdere 

dette

• Har du manglende tilgang:
– Benytt grønt lys inntil tilgangen er rettet

Nye tilganger



DIPS-tips som kan forhindre treghet:
• Bruk Logg av bruker eller Lås DIPS i stedet for Avslutt 

dersom du går fra PC i løpet av arbeidsdagen

Nye tilganger 



Brukertyper:

• Gis implisitt tilgang til pasienter gjennom hele behandlingsforløpet: Fra henvisning mottas og 
vurderes, Planlagt kontakt, Poliklinisk besøk og Innlagt pasient, Dokument i arbeidsflyt. I tillegg kan 
de beslutte seg selv tilgang til en pasient når de mottar henvendelse fra pasienten selv/ pårørende/ 
behandler, meldt pasient, tilsyn, etterarbeid, eller for å åpne sperret journal

• Medikasjon/Panorama, poliklinikk, økonomi, sengepostrutiner, Vente-/oppmøteliste, bestille/ 
signere laboratorieprøver, skrive resept (gjelder ikke psykologer), timebok, relevante rapporter. 
Psykologer i psykiatrien har i tillegg tilgang til psykiatriske funksjoner og vedtak.

• Kun psykologspesialister vil ha tilgang til å endelig godkjenne epikriser

Journal:
• Lesetilgang til hele pasientens journal, inkludert på tvers av somatikk og psykiatri, samt 

skrivetilgang til den fagspesifikke delen av journalen

Organisasjon:
• Vil ha tilgang til «sine» pasienters avdelinger og seksjoner, samt alle poster hvor disse pasientene 

kan ligge

Arbeidsgrupper:

• Alle psykologer skal ha privat arbeidsgruppe, samt fellesarbeidsgruppene for prøvesvar og 
undersøkelser, og tilsyn innen eget fagfelt

• Kun psykologspesialister vil ha tilgang til arbeidsgruppen for vurdering av henvisninger

Standardroller - psykologer



Behandler benyttes i psykiatrien som en felles betegnelse for alle som har et selvstendig 
behandlingsansvar for pasienter på poliklinikk, og skal dokumentere i Behandlerjournalen. 

Brukertyper:

• Får automatisk tilgang til en pasient fra en henvisning er vurdert til det polikliniske besøket er 
gjennomført, samt når det foreligger en oppgave i arbeidsflyt, åpen konsultasjonsserie eller 
behandler har en rolle overfor pasienten. I tillegg kan de beslutte seg tilgang til en pasient for 
etterarbeid, henvendelse fra pasienten selv/ behandler/ pårørende, eller pasienten ønsker innsyn i 
egen journal

• Panorama/medikasjon/medisinsk registrering, økonomi, oversikt venteliste/innleggelse, 
behandlingsplan, skanning, rekvirere lab, se laboratoriesvar, poliklinikkfunksjoner, nødvendige 
rapporter, timebokfunksjoner

Journal:

• Lesetilgang til hele pasientens journal innen egen næring, skrivetilgang til den fagspesifikk delen av 
journal, samt lesetilgang til medisinske registrering, venteliste- og kontaktdata, og fagspesifikk del 
av journal på tvers av næringene

Organisasjon:

• Tilgang til alle de seksjoner som kan benytte poliklinikkens oppmøtested

Arbeidsgrupper:

• Alle behandlere vil kun ha privat arbeidsgruppe

Standardroller – Behandler – Behandler i 
psykisk helsevern



Brukertyper:

• Implisitt tilgang til en pasient ved at det mottas en sekundær henvisning i DIPS og ved Dokument i 
arbeidsflyt. Dersom terapeuten jobber fast på en post vil terapeuten få implisitt tilgang til inne-
liggende pasienter på denne posten. Aktuelle eksplisitte beslutningsmaler

Journal:

• I psykisk helsevern vil terapeuter med selvstendige polikliniske konsultasjoner få skrivetilgang til 
behandlerjournal, samt sin fagspesifikke del av journalen

• I somatikken vil terapeutene få skrivetilgang til sin fagspesifikke del av journalen, samt tverrfaglig 
dokumentasjon. En terapeut som jobber fast på en post kan i tillegg få skrivetilgang til sykepleie-
journalen (inkludert behandlingsplan)

Organisasjon:

• Ved hovedsakelig poliklinisk arbeid: Tilgang til egen avdeling og egen seksjon, og ingen sengeposter

• Fast tilknytning til en post: Tilgang til denne posten. Må vurderes om dette skal være i egen rolle

Arbeidsgrupper:

• Alle terapeuter skal ha privat arbeidsgruppe, samt tilgang til fellesarbeidsgruppen for henvisninger 
til vurdering innen eget fagfelt

Standardroller - terapeut



• Egen rolle for forskning

• Egen rolle for Kontrollkommisjonen psykisk helsevern

• Andre Eksterne tilsyn/bruke samme rolle  som 
kontrollkommisjonen? Det jobbes med dette.

• Tilgang til timebokfunksjoner

• Lesetilgang til hele somatiske journal samt sammenfatninger, 
epikriser og sykepleiedokumentasjon fra psykisk helsevern

• Fra Partus er det konfigurert hvilke dokumenttype som skal 
overføres til DIPS – og til hvilke dokumenttype de mappes i 
DIPS

Roller for forskning, kontrollkommisjon, andre 
eksterne tilsyn og tilgang til timebok



Standardiserte 
organisasjonsnavn



Helseforetak

Klinikk 1

Avdeling
A

Avdeling
B

Avdeling
C

Post II

Post I

Lokalisering I

Lokalisering II

Seksjon I

Seksjon II

Klinikk 2 Klinikk 3

Sted Fag

Poster og oppmøtesteder 
er knyttet til arbeidssted 

Avdelinger og seksjoner er 
ikke knyttet til arbeidssted



Forklaring på navnsetting i DIPS

Langtnavn (begrenset antall tegn)
• Langtnavn fremkommer i registreringsbilder (versjon av det formelle 

navnet)

Formelt navn
• Formelt navn er navn på enheter som fremkommer i utgående 

korrespondanse (ligger i et merknadsfelt i DIPS)

Kortnavn
• «Kodet» identifisering av en organisasjonsenhet



Ett eksempel

Kortnavn Langtnavn



Hva blir endringene?

• Endring i registreringspraksis fra Sted til Fag
– Akuttmottaket, Ski, DKS

• Enkelte avdelinger får nye og kortere navn
– Barn og unges psykiske helsevern endres til Barn- og ungd psyk avd.

– Avdeling for blodsykdommer blir til Hematologisk avd.

• Innføring av postfix etter geografisk sted
– Groruddalen blir til Rus og avh. Seksj GR

– B105 blir til Lungemed pol B105

• Organisasjonsnivå skal fremgå i navn på enheter 



Nye arbeidsgruppenavn



Hva er de største endringene?

• Nye navn og navnestruktur på arbeidsgrupper

• Prøvesvar går til fag i stedet for post

Hva betyr endringene?

• Mer logisk og lik oppbygging av navn på arbeidsgrupper

• Økt pasientsikkerhet ved riktigere sending og mottak av 
informasjon

• Svar på inneliggende kommer til riktig arbeidsgruppe 
uavhengig av hvilken post pasienten er registrert på

Nye arbeidsgruppenavn



Gammelt navn Nytt navn

Til vurdering Rud og 
avhengighet Elvestad døgn

ARA Elvestad Inntak

Henvisning Gastrokir inntak GAK Henvisning

Gastrokir. Sekretærer GAK Kontor

Prøvesvar/us S104 URO Svar Inneliggende

• Regional standard består av 28 ulike arbeidsgruppetyper

– Eks. Henvisning, Kontor, Kreftmelding, Tilsyn, 
Behandlingsmøte etc

Nye arbeidsgruppenavn



• Automatisk tilgangsstyring gir overleger, leger, psykologspesialister og 
psykologer automatisk tilgang til alle arbeidsgrupper som regional 
standard sier ligger til denne rollen, på avdelingsnivå
– Eksempel: Overlege får alle arbeidsgrupper av typen Henvisning og Svar 

Inneliggende som finnes for sin avdeling

• Leger får ikke tilgang til arbeidsgruppetypen «Henvisning» gjennom den 
automatiske tilgangsstyringen
– Dette må bestilles manuelt etter oppstart

• Overleger, leger og ledere får tilgang til andres arbeidsgrupper

• Overlege og psykologspesialist får tilgang til flere arbeidsgrupper enn 
tidligere

Nye arbeidsgruppenavn



Her kan du se hvilke 
arbeidsoppgaver du har 
tilgang til

Mine arbeidsoppgaver



• Regional standard og automatisk tilgangsstyring legger 
føringer for hvilke typer arbeidsgrupper en rolle skal ha

• De fleste og mest kritiske arbeidsgruppene tildeles 
automatisk basert på stillingskode (rolle) og 
kostnadsstedet (enhet/avdeling) du er registrert med i 
Personalportalen

• Enkelte arbeidsgrupper må fortsatt bestilles manuelt 

Arbeidsgrupper og roller



Arbeidsgruppetyper som gis automatisk basert på rolle:

• Overlege: Henvisning, Tilsyn, Svar Inneliggende, Behandlingsmøte, 
Kreftmelding (SO) og Vedtak (PS)

• Lege: Tilsyn, Svar Inneliggende, Kreftmelding (SO), Vedtak (PS)

• Sekretær: Kontor, Henvisning, Avvist BKM, Negativ applikasjonsmelding, 
Xrydde 

• Psykologspesialist: Henvisning, Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig

• Psykolog: Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig 

• Sykepleier (Post): PLO

Arbeidsgrupper og roller



Hva er de viktigste endringene?

• Vurderte henvisninger går 
automatisk til oppfølging i 
arbeidsgruppen Inntak 
i seksjonen henvisningen er 
registrert på. 
Kontorfaglig har tilgang til Inntak 
og står for oppfølgingsoppgaven.

Nytt i arbeidsflyt

Her kan du se hvor 
henvisningen 
havner 
til oppfølging
når den er ferdig  
vurdert



• Alle med samme rolle på en enhet får 
tildelt de samme fellesarbeidsgruppene

• Eksempel:
– Overlege på ARA Groruddalen pol får 

automatisk tildelt arbeidsgruppetyper for 
rollen «Overlege» på sin seksjon. 
Dette gjelder da f. eks. alle arbeidsgrupper av 
typen «Henvisning» som er knyttet til 
avdelingen/seksjonen

• Noen vil oppleve å få flere arbeidsgrupper 
enn tidligere. Andre vil oppleve at de får 
færre.

Arbeidsgrupper og roller



• Automatisk tilgangsstyring (IdM) gir deg automatisk tilgang 
til arbeidsgrupper som ligger til din rolle, som er basert på 
opplysninger registrert i personalportalen

• Nye  og mer logiske navn på arbeidsgrupper

Oppsummering



NY  Journalstruktur
og nye dokumenttyper



Ny visning i journal



Hovedgrupper – Abstrakte grupper
11 Nye Abstrakte journalgrupper:

Tre av dagens abstrakte grupper utgår:
G Sykepleiedokumentasjon
H Tverrfaglig samarbeid
I Annet fagpersonell

Dokumentasjonen fra utgåtte grupper plasseres i nye:
A Epikriser og sammenfatninger
B Kontinuerlig journal

Bokstavkode Abstraktgruppe
A Epikriser og sammenfatninger
B Kontinuerlig journal
C Prøvesvar, vev og væsker
D Organfunksjon
E Radiologi
F Kurve, observasjon og behandling
S Test og scoring
T Multimedia
I Korrespondanse
J Attester, meldinger og erklæringer
U Juridiske dokumenter med vedtak



A -Epikriser og sammenfatninger 

FE Individuell plan

SO Epikrise

SO Epikrise inn

SO Sykepleie sammenfatning

SO Sykepleie sammenfatning inn

SO Fysioterapi sammenfatning

SO Fysioterapi sammenfatning inn

SO Ergoterapi sammenfatning

SO Ergoterapi sammenfatning inn

SO Psykolog sammenfatning 

SO Psykolog sammenfatning inn

SO Sosionom sammenfatning

SO Sosionom sammenfatning inn

SO Ernæringsfysiolog sammenfatning

SO Ernæringsfysiolog sammenfatning inn

SO Annet fagpersonell sammenfatning

SO Annet fagpersonell sammenfatning inn

SO Tverrfaglig sammenfatning

SO Tverrfaglig sammenfatning inn

SO Epikrise og sammenfatning – papir    (Kun for historisk bulkskanning av papirjournal)

PS Kriseplan

PS Epikrise 

PS Epikrise inn

PS Sykepleie sammenfatning

PS Sykepleie sammenfatning inn

PS Fysioterapi sammenfatning

PS Fysioterapi sammenfatning inn

PS Ergoterapi sammenfatning

PS Ergoterapi sammenfatning inn

PS Sosionom sammenfatning

PS Sosionom sammenfatning inn

PS Ernæringsfysiolog sammenfatning

PS Ernæringsfysiolog sammenfatning inn

PS Annet fagpersonell sammenfatning

PS Annet fagpersonell sammenfatning inn

PS Tverrfaglig sammenfatning

PS Tverrfaglig sammenfatning inn

PS Epikrise og sammenfatning – papir        (Kun for historisk bulkskanning av papirjournal)

SO Epikrise (eget HF)
SO Epikrise inn (andre HF)

Journalgrupper

Prefiks:
SO – somatikk 
PS – psykiatri 
FE – felles 



For noen fagområder innen SO vil flere notater legges her, og ikke i 
SO Lege journal

Telemetrirapport

Lunge Bronkoskopi 
notat

Gastro Enteroskopi notat

Gastro Koloskopi notat

FE – felles, ny gruppering



Journalstruktur blir lik ved alle foretak i Helse Sør-Øst

Journalstruktur



Hva er de største endringene? 

1. Du får nye dokumentnavn og færre dokumenttyper å forholde deg til 

2. De fleste dokumenttyper er låst ift. tilføyelsesmuligheter i betegnelsen, men 
noen dokumenttyper kan du tilføye betegnelse på. Det er de som slutter 
med …  og  alle (sk) dokumenter- skanne dokumenter

3. De fleste journalmaler blir videreført fra i dag, men noen er blitt gjort  om til 
fraser, og det vil derfor bli mer bruk av fraser

4. Dokumenttypene er ikke knyttet til avdeling som i dag

5. For dokumenttypene som er felles for SO og PS må man velge riktig JG

6. Dokumenter som kan sendes elektronisk er merket med (edi)

7. Blanketter er merket med (bl) og importerte dokumenter med (imp) 

8. Prefiks i dokumentnavn for de største yrkesgrupper

9. Tidligere prefiks/postfiks av dokumenttyper forsvinner SO/PS

10. «Epikriser» er for leger, og «sammenfatninger» brukes av øvrige grupper

Nye dokumenttyper



• Utforsker gir deg en komplett oversikt over «Pasientens EPJ»

• Utforsker viser de «nye» abstrakte gruppene, journalgruppene
og også for dokumenttypene DT

F12 - Utforsker



Tips: Ha dokumenttype og betegnelse ved siden av hverandre i pasientens journal

Bruk utforsker mer og få kjennskap til de ulike journalgruppene

Gjenfinning av dokumenttyper og betegnelse



Mine fraser 
(personlige): 
Ctrl+F8 

Avdelingsfraser: 
F8

Fellesfraser: 
Shift+F8 

Fraser – tre ulike frasetyper



Tips 

Print ut frasekodene i en liten tabell, laminer denne og gi den ut til de ansatte

Frasekoder



Oppsummering :

• Ny visning i journal
• Noe endringer i hovedgruppene – de abstrakte gruppene
• Prefiks SO, PS og FE på journalgruppene
• Lik journalstruktur ved alle foretak i Helse Sør Øst

• Nye og færre dokumenttyper og nye navn å forholde seg til
• Prefiks i dokumentnavnet for de største yrkesgruppene
• Mer bruk av fraser
• Mer bruk av betegnelsesfeltet –tilføyelse av tekst
• Bruk F12 utforsker for gjenfinning



Rekvirenter



Interne rekvirenter

• Ny rekvirentkode!
– Ny DIPS-signatur 

betyr ny rekvirentkode

– Gamle koder utgår! 



NHN-Adresseregister 
for eksterne 
rekvirenter 
https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/32



Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Hvorfor innføring av Norsk Helsenetts adresseregister?

• Når regional standard av EPJ innføres blir Ahus koplet opp mot 
Norsk Helsenetts adresseregister (NHN)

• Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis 
adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes 
elektronisk og per post

• All informasjon i adresseregisteret blir tilgjengelig i DIPS  som 
eksterne rekvirenter

• Automatisk oppdatering i DIPS ved endringer

• Alle eksterne rekvirenter er selv ansvarlig for å holde 
informasjonen om seg selv oppdatert i adresseregisteret



Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Hva er de største endringene?

• Innføring av Norsk Helsenett sitt adresseregister

• Kvalitetssikring og opprydding i eksisterende rekvirentregister

• Automatisk oppdatering av eksterne rekvirenter

• Valg av rekvirent i spesialisthelsetjenesten vil være tjenestested og ikke 
person

Hva betyr endringene?

• Mer oppdatert database over eksterne rekvirenter gir færre feilsendinger 
og økt pasientsikkerhet

• Større krav til nøyaktig søk fordi vi får flere eksterne rekvirenter i 
rekvirentregisteret

• Glem de gamle rekvirentkodene



Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Søk og adressering  i spesialisthelsetjenesten

• Alle sykehus i Norge er importert og skal i fremtiden brukes 
slik:
– Sykehusene skal adressere fagområder i henhold til nasjonal standard

– Det er helseforetakenes navn, ikke underliggende sykehus som skal søkes opp

– Søket er endret fra person til tjenestebasert søk

• Du vil ikke vil  få treff på personnavn i spesialisthelsetjenesten, men må søke  på 
fagområde eller foretak



NHN adresseregister for eksterne rekvirenter



Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Søk og adressering i primærhelsetjenesten

• Til fastleger/legekontor er det fremdeles personer man skal adressere til. 
NB! Ny rekvirentkode

• Samme person kan ha flere arbeidsforhold
– Pass på at du velger riktig person fra riktig organisasjon (legekontor)

• Hvis henvisning mangler navn på legen, kan man sette legekontoret som 
rekvirent – rekvirentkoden blir prefiks ORG + legekontoret sin Her-id



Søk og adressering til kommuner

• Kommunehelsetjenesten er tjenestebasert , dvs. ingen 
navngitte personer

• Alle landets kommuner vil legges inn i rekvirentregister
=> mange flere treff i søket

• Kun kommuner i opptaksområdet som kan motta 
elektroniske meldinger, men alle tjenester til disse 
kommuner kan ikke motta alt elektronisk

• Kommuner utenfor opptaksområdet settes opp som papir-
mottakere med postadresse hentet fra Adresseregisteret 
(utskriftsjobb i DIPS)

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter



Felles adresseregister for eksterne rekvirenter



• Pasient bor på sykehjem/institusjon 
= Legetjeneste ved sykehjem mv.

• Pasient bor hjemme og skal ha oppfølging av 
hjemmesykepleie
= Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg

• Barn skal ha oppfølging på helsestasjon
= Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

• Mor skal følges opp av jordmor
= Jordmortjeneste

«Regler» for de mest brukte tjenestene som 
benyttes til adressering av epikriser/poliklinisk 
notat til  kommunen



• Kommune heter ikke PLO bakerst i navnet
– Skedsmo kommune PLO er nå Skedsmo kommune med 

rekvirentkode som har prefiks «ORG….»

Registrering av PLO-kommune i 
sengepostrutiner



• PER

• Logikk for navngivning av rekvirentkode via import av 
NHN Adresseregister
– Personrekvirent PERxxxxxx

– Tjenesterekvirent TJExxxxxx

– Organisasjonsrekvirent ORGxxxxxx

• Tallkoden som kommer etter prefiks, er Her’iden til 
personen, tjenesten eller organisasjonen hentet fra 
NHN Adresseregister

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter



=Her’id til organisasjonen

=Her’id til tjenesten  
under organisasjonen



Nye valg i 
nedtrekksmenyer  



• OMSORGSIVÅ - kun tekstlige endringer

• AVSLUTTKODER - nye koder tas i bruk, mens andre utgår

Gammel tekst REGIONAL STANDARD – ny tekst
Heldøgn Døgnopphold
Dagbehandling Dagbehandling, innleggelse

Poliklinisk dagbehandling Dagbehandling, poliklinikk
Poliklinisk omsorg Poliklinisk konsultasjon

6 nye koder tas i bruk
Ikke medisinsk ind.
Pasienten ønsker ikke helsehjelp
Behandles avtalespesialist
Planlagt annet behandlingssted ikke 
kapasitet
Takket nei til tilbud annet sted
Samarbeidspartner avlyser

Endringer i nedtrekksmenyer



• FRAVÆRSKODER – to nye koder tas i bruk, tre som går ut

Gyldige koder etter 11. november

Permisjon

Annet fravær

Trening utenfor institusjon som et ledd i behandlingen

Meldt - ikke ankommet
Parallelt belegg somatikk (NY)

Ikke avtalt fravær (NY)

Settes ut av bruk

Operasjon

Reiser i dag

Behandling i hjemmet

Endringer i nedtrekksmenyer



• Et kodeverk med større tekstlige endringer 

Gammel tekst Ny tekst

1. Innen 1 uke 0.   Innen 1 uke

2. Innen 2 uker 01. Innen 2 uker

3 uker 02. Innen 3 uker

4 uker 03. Innen 4 uker

Innen 01 måned 03. Innen 4 uker

5 uker 04. Innen 5 uker

6 uker 05. Innen 6 uker

7 uker 05. Innen 6 uker

8 uker 06. Innen 2 måneder

10 uker 06. Innen 2 måneder

Innen 02 måneder 06. Innen 2 måneder

Innen 9 uker 06. Innen 2 måneder

Innen 10 uker 06. Innen 2 måneder

12 uker 07. Innen 3 måneder

13 uker 07. Innen 3 måneder

Prioritetskoder



Psykiatrikodeverk som utgår:
• DOMSFORHOLD 
• RUSMIDLER
• RUSMISBRUKMÅTE
• SUICIDALPROBLEM

Alle koder settes ut av bruk i disse kodeverkene, og erstattes med en ny kode 
«Ikke i bruk». Ved utskriving av psykiatrisk pasient skal det ikke lenger fylles 
ut «Ansvar for oppfølging»

Endringer i kodeverk
• Vedtakstypen «§4-3 (PH) Skjerming uten vedtak» settes ut av bruk
• TUTORTYPER - to koder har endret navn (se tabell)

Gammelt navn Nytt navn
Sosialkontor Sosialtjenesten
Politi Politiet eller kriminalomsorgen

Nedtrekksmenyer



Endret navngivning for koder med lovhenvisning:
• Regelen er at paragraf skal være først, deretter en gjenkjennbar 

forkortelse og henvisning til lovverk til slutt i parentes 
Eksempelvis: 

Dette gjør det enklere å se hele navnet i nedtrekksmenyer

Gammelt navn Nytt navn

Tvungen observasjon uten 
døgnopphold (§3-2, §3-5-2) 

§3-2 Tv. obs. u/døgn (PHVL)

Nedtrekksmenyer



• Alvorlighetsgrad reduseres fra fire til to valg: «Viktig» og «Kritisk»

– «Informasjon» utgår og erstattes av «Viktig»

– «Meget viktig» utgår og erstattes av «Kritisk»

• Type kritisk informasjon - navneendringer

• Klassifisering – valgene bestemmes av det som er valg under type

Kritisk informasjon

Utgår Nye

Allergi Overfølsomhetsreaksjon/allergier

Bivirkning Medisinsk tilstand

Implantat Implantater, transplantater

Reservasjon Avvik i vanlig behandlingsrutine

Uendret

Smitte

Annet



• Beskrivelsesfeltet i Kritisk informasjon må vises for å få full 
oversikt over hvilken type informasjon som er registrert

Kritisk informasjon

1. Åpne Kritisk 
informasjon

2. Klikk på «Vis 
kolonneliste»

3. Huk av Beskrivelse
4. Klikk av «Vis 

kolonneliste



• Kolonnen Beskrivelse må flyttes slik at den blir synlig slik som 
på bildet her:

• Husk å lagre skjerminnstillinger ved å høyreklikke og velge 
«Lagre innstillinger i skjermbildet»

Kritisk informasjon



Alvorlighetsgrad CAVE

• Reduseres fra fire til to valg: «Viktig» og «Kritisk»
– «Litt alvorlig» og «Alvorlig» erstattes av «Viktig»

– «Svært alvorlig» erstattes av Kritisk

Endringer i antall medikamenter på resept

• Antall medikamenter på A-resept: 2 (tidl. 5)

• Antall medikamenter på hvit resept: 4 (tidl. 5)

CAVE og medikasjoner



• Fortløpende oppdatering for utførte oppgaver.  De 
utførte oppgavene blir ikke grå, men de forsvinner fra 
arbeidslista og legger seg i utførte

• Funksjonen Autoaktiver pasient utgår i skjermbildet 
Mine arbeidsoppgaver. Pasient må aktiveres med Shift-
F3, dobbeltklikk eller klikk åpne

• Man vil få advarsel ved signering dersom dokumentet 
ikke er åpnet

Mine arbeidsoppgaver



Mine arbeidsoppgaver



Fagområder og diagnosegrupper



• Nye og flere takster for selvbetalende pasienter (flere beløp å 
velge
– Selvbetalende dagkirurgi med pris fra 100 – 50 000 kr

– Selvbetalende poliklinikk består

• De fleste lokale takstene utgår
– Det er ikke lenger lov å ta betalt for materiell utover takst 204b, dvs. salg av 

utstyr, ortoser, krykker, spiraler, o.l.

Nye takster



• Fødselsnummerformat endres
– Hjelpenummer vises med +40 i månedstallet  og en bindestrek mellom fødselsdato og 

personnummer.

Eks: 125289-12345

• Referanseområdet vil vises etter analysenavnet i lab.arket (i stedet for å 
holde musepeker over prøvesvaret) 

• Arbeidsflyt: Det kommer en påminnelse for å skrive epikrise etter 3 dager

Andre endringer



Nye og færre 
innkallingsbrev



Nye og færre innkallingsbrev

• Hva er de største endringene?
₋ Innføring av regionale maler for innkallings- og ventelistebrev  
₋ Fjerning av egenkomponerte brev og maler
₋ Avdelingsfraser får egne koder og hver avdeling  skal ha en til to  

fraseansvarlige

• Hva betyr endringene?
₋ Kvalitetssikret informasjon til pasienten
₋ Mer enhetlig inntrykk utad
₋ Lettere å vedlikeholde informasjon i brev



Innkallingsbrevet har følgende fire hoveddeler:
• Del 1 er svar på henvisning med innkalling eller avslag
• Del 2 Individuell rettighetsvurdering
• Del 3 Forberedelse og praktisk informasjon ang. oppmøte og helsehjelpen
• Del 4 Generell informasjon om pasientrettigheter (tidligere brosjyre) 

Merk! Andre brosjyrer og informasjonsmateriell (papir) må fortsatt gå som 
vedlegg

Del 1 og 2 til pasient og henviser er like med unntak av følgende: 
• I brev til henviser må det komme frem hvilken pasient det gjelder
• I brev til pasient må det komme frem at kopi er sendt til henvisende lege

Endringer i innkallingsbrev



Del 1



Del 2



Del 3



Del 4



• Fraser
- Tekst som hentes inn i brevene 

manuelt

• 3 ulike frasetyper
- Mine fraser (Ctrl+F8)
- Avdelingens fraser (F8)
- Felles fraser (Shift+F8)

• Intelligente fraser
₋ Henter tekst automatisk inn i 

brev, f.eks MRSA informasjon

Hva er fraser i DIPS?



• J_ Brukes i løpende journaldokumenter

• O_ Brukes i operasjonsbeskrivelser

• P_ Brukes i prosedyrebeskrivelser

• T_ Brukes i testdokumenter

• B_ Brukes i brev

• A_ Brukes i arbeidsark

• SPL_ Brukes i sykepleiedokumentasjon

• INFO_ Brukes i pasientinformasjon

• FYS_ Brukes i fysioterapeutdokumentasjon

• ERG_ Brukes i ergoterapidokumentasjon

• KEF_ Brukes i klinisk ernæringsfysiologdokumentasjon

• SOS_ Brukes i sosionomdokumentasjon

• LOG_ Brukes i logopeddokumentasjon

• MUS_ Brukes i musikkterapeutdokumentasjon

• V_ Brukes i innkallings- og ventelistebrev del 3

Innføring av prefiks i frasekoder HSØ



• Tidligere egenkomponerte brev forsvinner

• Det blir økt bruk av fraser i innkallingsbrev

• Det er ikke anledning til å redigere i regionale brev på 
egenhånd

Oppsummert


