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

Introduksjon                          
– Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for 
ansatte i Sykehuset Innlandet 

 

 



Målet! 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 



… men først må oppsettet i DIPS 
bli mer likt på tvers av foretak  
= STANDARDISERING 

2016 - 2020 



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 først – hva oppnår vi? 



• Visning i pasientjournal 

• Nedtrekksmenyer 

• Prinsipper for skanning 

• Økonomimaler 

 

 

Hva skal standardiseres? 

• Tilganger 

• Dokumenttyper 

• Adresseregister for 
eksterne rekvirenter 

• Innkallingsbrev (maler) 

• Arbeidsgruppenavn 

• Organisasjonsnavn 

 

 

 



Produksjonssetting og oppstart 

• Det blir nedetid helgen uke 42 (21/10-17). 

– Tentativ nedetid kl. 08 - 23 

– DIPS tilgjengelig i lesemodus 

– Nødrutiner må iverksettes 

 

• Dato for produksjonssetting: Ny standard løsning 21. oktober 

o Etter dette vil vi få forsterket oppstartstøtte i 4 uker 

 

Nærmere informasjon vil bli gitt via mail og intranett 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell, spørsmål og svar, hurtigguider og lister 

over endringer finner du på sykehusets intranett 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• 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 du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/


Informasjonskanaler 

 

 

 

• Følg Regional EPJ på Intranett 
• Regional EPJ på Internett 

 
På Sykehuset Innlandets intranettside kan du i 
tillegg til temabaserte opplæringsdokumenter, 
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 opplæringsperiode.n 
• Regional EPJ på 10 minutter – spørsmål og svar. 
• Hvordan søke opp og registrere korrekt rekvirentmottaker – 

tjenestebasert adressering 
• Prioritetskoder 

Etc.  
 
  
 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/


Standardisering krever opplæring 

• Innføring av regional standard innebærer 
endringer for alle DIPS-brukere på 
helseforetakene.  

• Alle brukere får opplæring tilpasset deres 
behov før den nye standarden innføres. 

– Opplæring kreves for å oppnå fordelene ved å 
standardisere. 

– Manglende forståelse for endringene gir 
konsekvenser for pasienter og daglig drift. 

 

 

 

 

Det er derfor besluttet ved Sykehuset Innlandet at opplæring er 
obligatorisk 



Nye tilganger 



   

Hva betyr dette for deg: 
 

• Brukernavn og passord for DIPS blir lik pålogging på PC  
‒ Det er din identitet i Personalportalen som blir DIPS signatur  
‒ Påloggingsbildet i DIPS vil være preutfylt med brukernavn 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nye tilganger   



   

Følgende er nødvendig ved førstegangs pålogging: 
1. Klikk Bruker på verktøylinjen og velg Innstillinger 
2. Velg default arbeidssted og labsted. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nye tilganger   



   

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 (kommer på Intranettsidene) 
 

• 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. 

Nye tilganger   



   

Hva betyr dette for deg: 
 

• Tilgangsstyring av ekstravakt ved annen enhet kan gjøres via Gat  
(stillingsutlån/vaktutlån). 

 

 Dette er under testing, ytterligere informasjon kommer! 
 

• Registrering av ekstravakt i Gat gir automatisk tilgang i det tidsrommet 
vedkommende har vakt ved sengeposten 

‒ 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   



   
 

   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 

SI 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   



Rekvirenter 



  Interne rekvirenter 

• Ny rekvirentkode! 

 



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

https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/32
https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/32
https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/32


NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Om Norsk Helsenett (NHN) Adresseregister 

• NHN Adresseregister er et felles nasjonalt register for lik 
adressering ved utveksling av helseopplysninger som 
sendes elektronisk og per post 

• Ved innføring av regional standard blir DIPS koblet opp mot 
Norsk Helsenetts Adresseregister (NHN) 
– Dette fører til at all informasjon i NHN Adresseregister om 

eksterne rekvirenter blir tilgjengelig i DIPS  

• Automatisk oppdatering i DIPS ved endringer  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hva er de største endringene? 
• Innføring av Norsk Helsenett Adresseregister 
• Kvalitetssikring og opprydding i eksisterende DIPS 

rekvirentregister 
• Automatisk oppdatering 
• Nye rekvirentkoder  
 
Hva betyr endringene? 
• Alltid oppdatert DIPS rekvirentregister over eksterne 

rekvirenter gir færre feilsendinger og økt 
pasientsikkerhet  

• Større krav til nøyaktig søk grunnet større flere 
eksterne rekvirenter 

• Glem rekvirentkortkode – søk på navn! 
 
 

 

 

 

 

NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 



NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 

Eksempel på rekvirentkode og visning: 



NHN adresseregister for eksterne rekvirenter 

Tjenesteadressering til spesialisthelsetjenesten 

• Er (dessverre) importert og skal i framtiden brukes slik 
– Sykehusene skal adressere til fagområder i henhold til nasjonal 

standard 

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

– Søket er endret fra person - til tjenestebasert søk 

o Dvs. du vil ikke vil få treff ved søk på personnavn i 
spesialisthelsetjenesten, men må søke på fagområde eller foretak 

o Fortsett å bruke helseforetakenes postadresser inntil  
HF – HF kommunikasjon kommer i 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 

Visning av at alle tjenester innen ett fagområde som nå ligger i rekvirentregisteret: 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Søk og adressering i primærhelsetjenesten 

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

• NB! Samme person kan ha flere arbeidsforhold 
– Velg riktig person fra riktig organisasjon (legekontor) 

 

 

 

 

• Kommunehelsetjenesten er fortsatt tjenestebasert, men 
det vil bli mange flere treff i søket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Det hjelper at søk på elektroniske mottakere bare lister opp de 
elektroniske tjenestene på Forespørsel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henviser på 
henvisning 

Mottaker på 
Forespørsel 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Se på kolonnene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se på rekvirentkode eller 
tjenestetype for lokal 

eller NHN 
Adresseregister 



• Utgåtte rekvirenter i Nytt dokument 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

• Navngivning av Rekvirentkode via import av NHN 
Adresseregister: 

– Personrekvirent   PERxxxxxx 

– Tjenesterekvirent  TJExxxxxx 

– Organisasjonsrekvirent  ORGxxxxxx 



  Registrering av PLO-kommune 

• Kommune heter ikke PLO bakerst i navnet 
– LØTEN KOMMUNE PLO  LØTEN KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

• Bruk pasientens kommune også til kommuner 
utenfor SI’s opptaksområde 

 

 

 



  EDI/PAPIR  PLO-kommune 

 

• «Annen PLO kommune» erstattes med  
pasientens kommune 
OBS! PAPIR 



Nye 
organisasjonsnavn 



Nye organisasjonsnavn 

Hva er de største endringene: 
• Nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner 
• Nyopprettet poliklinikker/sengeposter følger 

navngivning regional standard 
• Lik oppbygging av navn i SI 
• Alle behandlingssteder er endret til geografisk sted 

 
Hva betyr det for deg?  
• Liten endring for den enkelte 
• Søke på langtnavn istedenfor kortkode i nedtrekkslister 
• Bedre søkefunksjon 



Nye organisasjonsnavn – avdeling og seksjon 

Hva er de største endringene? 
• Nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner 
 
Eksempel på endringer avdelingskortnavn: 
 
 

 
 
 

 
 



Nye organisasjonsnavn – poliklinikk 
og post 

 

 
          

• Kortkoder for nyopprettet poliklinikker/sengeposter følger 
navngivning regional standard 

• F. eks. Barne- og ungdomspost Gjøvik 

 

 

 

 



Nye organisasjonsnavn 

 

 
          

Hva betyr endringene for deg?  

• Bedre søkefunksjon spesielt for psykiatri (fjernet PS)  

– F.eks. tidligere PSALD   ALD 

 

 

 

 

• Søke på langtnavn istedenfor kortkode i nedtrekkslister 

– F.eks. start med å skrive «barne»  

 

 

 



           Nye organisasjonsnavn - oppmøtested 
 

 

 

 

 

 

 

Før regional standard Etter innføring regional standard 

Kir.pol Otta  Poliklinikk Otta (Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter) 

ØNH pol Otta 

Cyt Otta 

Dialyse Otta…… 

Med pol Fagernes Poliklinikk Fagernes (Valdres lokalmedisinske senter) 

Gmed pol Fagernes 

Kir.pol Fagernes  

Fagernes poliklinikk 

ØNH pol Fagernes…… 

Kir pol Hadeland Poliklinikk Gran (Hadeland lokalmedisinske senter) 

Gyn pol Hadeland……. 



          Nye organisasjonsnavn - arbeidssted 

Arbeidssteder: Nye behandlingssteder opprettes utfra geografisk sted: 

 

 

 

 

 

Før regional 
standard 

Etter innføring regional standard - Erstattes av stedet 
hvor behandling foregår  

BUP Døgn - F. eks. Sanderud 

BUP Oppland - F. eks. Gjøvik 

DPS Gjøvik - F. eks. Aurdal 

Granheim Erstattes av Follebu 

Habilitering 
Hedmark 

Erstattes av Furnes 

Habilitering 
Oppland 

Erstattes av Lillehammer 



Nye valg i 
nedtrekksmenyer   



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• Noen endringer er kun tekstlige. Eksempler: 

– Ankomst fra:  

• Annen helseinstitusjon  Annen helseinstitusjon 
innen spesialisthelsetjenesten 

– Kjønn:  

• Ubestemt  Ikke spesifisert 

• Ukjent  Ikke kjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• I noen nedtrekksmenyer er 
utvalget endret. Nye koder har 
kommet til, og andre er utgått. 
Eksempel: 

– HAB-Bosituasjon: 

• «Fosterhjem», «Hos mor» & 
«Hos far» utgår.  

• Disse erstattes av  «Sammen 
med foreld/foresatt» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• Ekstern kontakttype (i F5-bildet,  flipp Kontakter 
utenfor institusjon) 

Eksempler: 

– Sykehjem  Kommunalt døgntilbud 

– Jordmor: Utgår 

– Fosterhjemstjenesten: Ny verdi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mine arbeidsoppgaver 

• Mine arbeidsoppgaver  

– 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. Pasient må 
aktiveres med Shift-F3, dobbeltklikk eller klikk åpne 

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

 

 

 

 

 

 



Mine arbeidsoppgaver 

 

– Når en arbeidsgruppe er valgt i utforskerdelen, vises 
ikke arbeidsoppgavene.  Brukerne må da velge 
undermappe med oppgavetype for å få fram lista 



Andre endringer 

o Navneendring på omsorgsnivå 

 
 

 

 

 

 

 



Andre endringer 

• Registering av pasientfravær fra sengepostlisten 

– 2 nye koder, 3 koder utgår, 3 uendret.  

– For fravær til operasjon, anbefales 
operasjonsoversikten 

 



Psykiatri 

• Kodeverk med store endringer  

– Paragrafer har fått nye navn. Navneregelen er 
at paragraf skal være først, lovverk bakerst og 
forkorting som er gjenkjennbar. Eksempler: 
• Tvungen observasjon uten døgnopphold (§3-2, §3-5-

2)  §3-2 Tv. obs. u/døgn (PHVL) 

• §2-2 Kontrakt  §2-2 Samtykke til å være underlagt 
reglene om tv. psyk helsevern (PHVL) 

 
 

 

 

 

 

 



Andre endringer 

o Endring i visning – fødselsnummerformat 

o hjelpenummer vises med +40 i månedstallet, ikke 
stjerne som nå  

 

 

 

o Det er nå mulig å kopiere og lime inn tekst fra for 
eksempel journalnotat til blanketter og 
strukturerte dokumenter 

 

 

 

 



Labsvar 

• Lab.svar – ukenummer er fjernet fra lab.arket 

 

 

 

 

• Ny kolonne i lab.arket med referanseområde 



Kritisk info 
• Endring i kritisk info: 

– Alvorlighetsgrad 
• Kritisk 
• Viktig 
• Følgende koder utgår: 

– Meget viktig: «Kritisk» benyttes i stedet 
– Til informasjon: «Viktig» benyttes i stedet 

– Type informasjon 
• Annet 
• Avvik i vanlig behandlingsrutine 
• Implantater, transplantater 
• Medisinsk tilstand 
• Overfølsomhetsreaksjon/allergier 
• Smitte 
• Følgende koder utgår:  

– Åpen innleggelse/åpen retur: Ligger under «Annet» 
– Bivirkninger: «Overfølsomhetsreaksjon/allergier» benyttes i stedet 
– Lab: «Overfølsomhetsreaksjon» benyttes i stedet 

 



Kritisk info 

• I bildet under er et eksempel på hvordan gamle 
verdier (venstre bilde) på kritisk informasjon vil se 
ut etter oppstart (høyre bilde) 

 

 

 

 



Kritisk info 

• Isolasjonstype  

– Ingen isolasjon  Ingen isolering 

– Dråpesmitte (forsterket kontaktsmitte)  Dråpesmitte 

– Ingen endring: 
• Luftsmitte  

• Kontaktsmitte  

– Ny kode:  
• Beskyttende isolering 



Økonomi 

• Store endringer i takstregisteret 

– De fleste lokale takster utgår 

• Det er ikke lenger lov å ta betalt for materiell ut over takst 

204b. Dvs. salg av utstyr, ortoser, krykker, spiraler o.l. 

– Nye og flere takster for selvbetalende 

o Selvbetalende poliklinikk består 

o 14 takster for selvbetalende dagkirurgi med pris fra 100 – 

50 000kr 



Arbeidsgrupper 



• Hva er de største endringene? 
– Nye navn på arbeidsgrupper 

– Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle 

– Pleiepersonell får privat arbeidsgruppe 

– Enkelte arbeidsgrupper settes ut av bruk 

– Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

– Endring av hvilke type oppgaver som havner i de forskjellige 
arbeidsgruppene 

 

• Hva betyr endringene? 
– Standardiserte navn og tilganger til arbeidsgrupper 
– Enhetlig navn på arbeidsgrupper 
– Alle med dokumentasjonsplikt får privat arbeidsgruppe 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper 



• Regional standard består av 28 ulike arbeidsgruppetyper 

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

 

• Arbeidsgrupper navngis ut fra avdeling og type oppgave: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og navngiving 

AVDELING  
(Obligatorisk) 

Lokalisering/fag etc. 
(Valgfritt) 

Arbeidsgruppetype 
(Obligatorisk) 

HKI Uro Behandlingsmøte 

LME Kontor 

GDP Døgn Henvisning 

Link: Oversikt arbeidsgruppetyper kommer senere 



Arbeidsgruppenavn 

Gammelt navn Nytt navn 

LKIR Henvisning til vurdering LKI Henvisning 

HMED MED Varsel om kreftmelding HME Kreftmelding 

Ggyn, føde-/barsel, Prøvesvar nyfødt GGY Føde/barsel Svar Inneliggende 

PGDPS Gjøvik døgn kontortj. GDP Døgn Kontor 

PR Akutt/psykose varsling av vedtak RAP Vedtak 

Kort, Orto/Revmakir, Tverrfaglig gruppe KOR Behandlingsmøte 

Eksempler på gamle og nye arbeidsgruppenavn 

Arbeidsgrupper - gamle og nye navn (kommer på Intranettsidene) 



• Arbeidsgruppetyper som gis automatisk basert på rolle: 
 
– Overlege: Henvisning, Tilsyn, Svar Inneliggende, Behandlingsmøte, Kreftmelding (SO) og 

Vedtak (PS) 
 

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

 
– Sekretær: Kontor, Henvisning, Avvist BKM, Negativ applikasjonsmelding, Xrydde, Svar 

Inneliggende, Vedtak (PS) 

 
– Psykologspesialist: Henvisning, Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig 

 
– Psykolog: Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig  

 
– Sykepleier (Post): PLO 

Arbeidsgrupper og roller 



Arbeidsgrupper og rolle 

• Dersom du har andre funksjoner / oppgaver enn det rollen din 
registrert i Personalportalen tilsier kan det via leder søkes om tilgang 
til andre arbeidsgrupper enn det som gis automatisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsflyt 

• DIPS arbeidsflyt er elektronisk funksjonalitet for å sende og 
motta oppgaver knyttet til pasientaktiviteter 

 

• Oppgaveoverføring kan skje både manuelt og automatisk 
avhengig av type oppgave  

 

• Oppgavene er i en arbeidsgruppe  
der en person enten har ansvaret  
for arbeidsoppgavene alene  
(privat arbeidsgruppe) eller  
sammen med andre  
(felles arbeidsgruppe) 
 

 

 



Privat arbeidsgruppe 

• Alle med dokumentasjonsplikt får privat arbeidsgruppe ved innføring 
av regional standard. 

 

 

 

 

 

• Arbeidsgruppene «SPL Dok» endrer navn til «Pleier» og de fleste av 
disse arbeidsgruppene settes ut av bruk 27. oktober 

 

• Oppgaver liggende i arbeidsgruppene «SPL Dok» må ryddes 
(godkjennes, signeres etc.) før 20. oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privat arbeidsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Privat arbeidsgruppe følger brukeren på tvers av 
enheter/avdelinger 
 

• Man unngår med dette at dokumenter knytter seg til feil SPL Dok 
gruppe ved flere roller i DIPS 
 

• Påstartede dokumenter knytter seg automatisk til privat 
arbeidsgruppe 
 

• Bedre oversikt i «Mine arbeidsoppgaver» over «ikke utførte» 
oppgaver 
 

• Mulig å sende dokumenter til vurdering, ferdigstilling og 
godkjenning til enkeltpersoner 



Rydde egne arbeidsoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det er kun den enkelte som kan se innholdet i den private 
arbeidsgruppa 
 

• Innføring av private arbeidsgrupper medfører en tydeligere 
ansvarliggjøring av den enkeltes plikt til daglig å rydde i egne 
oppgaver/tømme arbeidsgruppa: 

 
• Ferdigstille, godkjenne, signere, videresende oppgaver som 

ikke skal utføres av deg 
 

• NB! Oppgaver som ikke blir utført eller som blir liggende usett i 
private arbeidsgrupper utgjør en pasientsikkerhetsmessig risiko 
 

 
Prosedyre: Mine arbeidsoppgaver 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16966.pdf


Feilsendte oppgaver 

• Feilsendte oppgaver: 

– Alle feilsendte oppgaver må overføres til rett mottaker eller 
tilbake til avsender. Dette skal følges opp daglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fravær 

• Ved planlagt fravær over 5 dager (inkl. helgedager): 
– Gi annen bruker tilgang til privat arbeidsgruppe slik at arbeidsoppgavene ivaretas 
– Tilgang gis for en avgrenset periode 

 

• Ved ikke-planlagt fravær 
– Leder har ansvar for å følge opp at oppgaver i private arbeidsgrupper blir håndtert 

ved ikke planlagt fravær 
– Leder må bestille tilgang til å sjekke «Andres arbeidsoppgaver»  
– Oppgaven (ikke ansvaret) kan delegeres til andre enn leder  

 

• Kontroll: 
– Leder kan sjekke Andres arbeidsoppgaver for å se ikke utførte oppgaver 
– Rapporten D-9582 gir oversikt over Ikke godkjente dokumenter 
– Rapporten D-3966 gir oversikt over oppgaver i Privat arbeidsgruppe 
– Rapporten D-9854 gir oversikt ikke utførte oppgaver i både felles og  privat 

arbeidsgruppe 
 

Prosedyre: Søk opp prosedyre «Kontrollrutiner» i Kvalitetsportalen 



Fravær 

For å gi andre tilgang  
til egen arbeidsgruppe: 
1. Velg knappen 

«Tilgang» i Mine 
arbeidsoppgaver 

2. Velg knappen «Ny» i 
skjermbildet 
«Arbeidslistetilgang»  

3. I neste skjermbilde, 
søk opp personen du 
vil gi tilgang og velg 
aktuell rolle og 
tidsrommet tilgangen 
skal gjelde. Velg 
«Lagre» 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Prosedyre: Gi tilgang til egen arbeidsgruppe 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16963.pdf


Godkjenne «ikke-ferdige» dokumenter 
m/behandlingsplan 

• Godkjenne «ikke-ferdige» dokumenter 
m/behandlingsplan opprettet av annen 
forfatter 
– Godkjenning krever at  

dokumentet ligger i en  
arbeidsgruppe du har tilgang til 

 

Hvordan kan du løse dette? 
1. Åpne dokumentet  Høyreklikk  Send 

 Godkjenning 
2. Velg din private arbeidsgruppe som 

mottaker  Send 
3. Åpne dokumentet fra din private 

arbeidsgruppe  
4. Dokumenter nederst hvem du godkjenner       
          på vegne av, og årsaken.  
5. Høyreklikk og Godkjenn 
6. Send intern melding knyttet til 

dokumentet med beskjed om at du har 
godkjent dokumentet og at forfatter skal 
opprette ny versjon og ferdiggstille. 

 



Velg rett mottaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NB! Kun bruker-id skiller like navn fra 
hverandre 
 

• Ved like navn må man finne ut hvem 
som er rett mottaker før oppgaven 
sendes 
 

• Bruk «Rekvirentopplysninger» i DIPS for 
å skille mellom to like navn.  
Fra menysti:  
Verktøy  Rekvirentopplysninger 
 

• Nytt! MinSide viser nå bruker-id ved 
personsøk 



Ny visning i journal 



           Ny visning i journal 

Hva betyr endringene? 
• Journalstruktur blir lik ved alle foretak i Helse Sør-Øst. 
 

Link til ny journalstruktur/journalgrupper 
    
 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1537700312
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1537700312
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1537700312
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1537700312


Ny visning i journal 

• Nye navn på journalgruppene  
Før standardisering  Etter standardisering  



Ny visning  
i journal 
 

 

Visning av noen 
journalgrupper som 
ligger inn under 
Epikrise og 
sammenfatning 

 

 

 

 

 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) 



           Ny visning i journal 

Før standardisering  Etter standardisering 



Gjenfinning og 
oppslag av 
journalgrupper 

• I utforsker (F12) vil du få  
en oversikt over hvilke 
dokumenter som ligger 
i hvilken journalgruppe  

 

• TIPS! Bruk utforsker 
mer og få kjennskap til 
de ulike 
journalgruppene 

Ny visning i journal 



Nye 
dokumenttyper 



 

Hvilke endringer medfører standardiseringen i 
forhold til dokumenttyper? 

• Dokumenttyper er koblet til journalgrupper og 
definerer HVOR journaldokumentasjonen skal 
plasseres i pasientjournalen. 

• Regional standard for journalstruktur legger 
føringer for dokumenttypers betegnelse og 
plassering i journalen. 

 

 

Nye dokumenttyper 



Hvordan kan jeg vite hvilke dokumenttyper jeg kan 
dokumentere i? 
• Dokumenttypene ligger i journalgrupper tiltenkt 

hver faggruppe. I tillegg vil du kunne ha 
skrivetilgang til dokumenttyper i Felles 
journalgruppe og Tverrfaglig journalgruppe.  

• Når det gjelder tilganger til ulike journalgrupper 
og dokumenttyper er dette basert på hvilken 
tilgangsprofil du har fått tildelt.  

Nye dokumenttyper 



Hva er de største endringene? 
• Du får nye dokumentnavn og færre dokumenttyper å 

forholde deg til  
• De fleste dokumenttyper vil ikke ha mulighet for å 

legge til tekst i betegnelsen 
‒ Dokumenter som du kan tilføye tekst bak 

dokumentbetegnelsen slutter med …  
‒ f.eks. Bekreftelse/attest… ERG Journalnotat… 

Samarbeidsmøte… 

‒ Det er mulig å legge til tekst i betegnelsen på alle 
skanning dokumenter (sk)  
‒ f.eks. Brev inn (sk), Benmargsutstryk (sk)  

 
 
 

 

 

Nye dokumenttyper 



Hva er de største endringene? 
• Dokumentbetegnelsen skal ALDRI fjernes! Man skal kun 

legge/til tilføye tekst i dokumentbetegnelsen 
 
 

Nye dokumenttyper 



• Dokumenter som kan sendes elektronisk er som før 
merket med (edi) 
– Dette er likt som i dag 

• Importerte dokumenter er merket (imp) 
– Dette er likt som i dag 

• Blanketter er merket med (bl) 
– Dette er nytt!  
      

Oversikt over edi dokumenter (kommer på Intranettsidene) 
Link til oversikt over blanketter (kommer på Intranettsidene) 
Link til oversikt over imp dokumenter (kommer på Intranettsidene) 

 

 

Nye dokumenttyper 



• Enkelte yrkesgrupper har fått dokumentene sinne 
merket med yrkesgruppe. F. eks. 
– FYS Notat (edi)  
– KEF Journalnotat…  
– ERG Telefonnotat          

   
• Dokumenttypene er ikke lengere navnet med SO, PS 

eller FE. F.eks. 
– Innkomstjournal SO  Innkomstjournal  
– Innkomstjournal PS  Innkomstjournal behandler 
– Intern henvisning FE  Henvisning mellom PS og SO  

 

Nye dokumenttyper 



Nye dokumenttyper 

 

 

 

Dokumenttyper og betegnelser gjenfinning 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIPS: Sett opp skjermbildet Journaldokumenter        slik at du har 
Dokumenttype og Betegnelse ved siden av hverandre.  

 



Fraser – Generelt 



 

Fraser (F8) 

• Mer bruk av fraser (F8) 
– Dette skyldes færre dokumenttyper i standarden 

og fordi dokumentet skal være fleksibelt  

• Tidligere tekst/innhold et i dokumentet 
gjenfinner du som frase  

• Journaldokumenter som ikke er en del av 
standarden settes ut av bruk men teksten 
videreføres som frase   

• Eksempel: 
– Slagenhetsrapport EDI GJ SO erstattes med: 

– Tverrfaglig notat (edi)  
– Frasen J_SLAGENHETSRAPP 

 
 
 
 
 
 
 



Det finnes tre ulike frasetyper  
 
 
Ctrl+F8  
(Mine fraser) 

 

F8  
(Avdelingens fraser) 

 

Shift+F8  
(Felles fraser) 

Prosedyre: Tekstbehandler 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok17206.pdf


    Oversikt over prefiks for fraser 
 
J_   løpende journaldokumenter 
  
V_  ventelistebrev 
  
O_  operasjonsbeskrivelser 
  
P_  prosedyrebeskrivelser 
  
T_   testdokumenter 
 
 B_   brev 
  
 
  

 

  
INFO_  pasientinformasjon 
  
FYS_ fysioterapidokm. 
  
ERG_  ergoterapidokm. 
  
KEF_ klinisk    
 ernæringsfysiologidokm. 
  
SOS_ sosionomdokumentasjon 
  
LO_  logopeddokumentasjon 
  
SPL_   sykepleiedokumentasjon 
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Fraseansvarlige 

• Det er viktig at avdelingen har ryddet /rydder i sine fraser. 

• Alle bør kjenne til avdelingens fraser. 



Journal – 
Pleiepersonell 



Hva er de største endringene? 
• Du får nye dokumentnavn å forholde deg til 
• Flere dokumenter kan sendes elektronisk (edi) 
• Egne skanningsdokumenter – postfiks (sk) 
• Større bruk av fraser 
• Noen av dokumentene er flyttet til Tverrfaglig journal 

gruppe 
• Kun dokumenter med «…»  kan legge til tekst i betegnelsen 
• Ikke lenger et synlig skille mellom SO og PS 

 

Hva betyr endringene? 
• Lettere å velge riktig dokumenttype 
• Lettere å gjenfinne pasientinformasjon på tvers av avdeling 

og helseforetak 
• Lettere å jobbe tverrfaglig 
 

 

 

 

Nye og endrede dokumenter 



Nye/endrede dokumenter 

• SPL Ambulant team/ hjemmebesøk (SO) 

– Opprettes når det er foretatt hjemmebesøk hos pasient, og 
det skal dokumenteres i etterkant 

 

• SPL Ambulant team (PS) erstattes med SPL Ambulant 
team/hjemmebesøk  

– Opprettes når det er foretatt hjemmebesøk hos pasient, og 
det skal dokumenteres i etterkant.  

 

 



Nye dokumenter 

 

• SPL Intensiv notat/evaluering (SO) 

– Benyttes på intensiv til å redigere/ajourføre 
behandlingsplanen.  

– Brukes ved endring/evaluering av et aktuelt problem 
og/eller tiltak.  

– Anvendes også når et nytt problem skal dokumenteres; 
vurderinger/observasjonene som begrunner dette 
nedtegnes også 

 



Nye dokumenter 
 

• SPL Anestesinotat (SO) 

– Benyttes av anestesisykepleier for å dokumentere 
sykepleiefaglige elementer under anestesi som ikke 
fremkommer av anestesikurven 

 

 



Nye dokumenter 

• Kartlegging av Barn som pårørende erstattes 
med: 

– Barn som pårørende-innkomst (bl) 

– Barn som pårørende-oppfølg. (bl) 

– Barn som pårørende-avslutt (bl) 



 
Endrede dokumenter 
 

• SPL Innkomst/kartleggingsnotat SO erstattes med to nye 
dokument. Disse er: 

– SPL Innkomstnotat (SO) - med enkel sjekkliste 

– SPL Kartleggingsnotat (SO) - med sjekkliste 

– Begge dokumenter er uten BP 

– BP opprettes i første SPL Notat/evaluering 

 

• SPL Kartleggingsnotat (PS) – med sjekkliste som før 

 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Notat/evaluering… 

– Får tilføyd «…» som betyr at det kan legges til tekst i 
betegnelsen 

 

• SPL Hendelsesnotat  

– Det kan ikke legges til tekst i betegnelsen som tidligere 

 

 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Ref. tverrfaglig møte erstattes med: 

 

• Tverrfaglig møte i Tverrfaglig journal gruppe 

– Brukes f.eks. når et tverrfaglig team samles for å planlegge 
pasientbehandlingen. Ved gjentatte møter kan man lage 
«ny versjon». 

– Her kan man evt. legge inn ønsket frase 

 



Endrede dokumenter 

• SPL Telefonkontakt erstattes med: 

 

• SPL Telefonnotat 

– Opprettes når det har vært telefonkontakt med pasient 
eventuelt også pårørende der det er behov for å 
dokumentere. Det er viktig å knytte dokumentet til riktig 
kontakt. Brukes også for telefonkonsultasjon 



Endrede dokumenter 

• SPL Poliklinisk notat erstattes med: 

 

• SPL Poliklinisk notat/evaluering 

– Benyttes i poliklinikk når det er behov for behandlingsplan 

• Eller… 

• SPL Poliklinisk notat u/BP…. 

– Benyttes i poliklinikk når det ikke er behov for 
behandlingsplan 

 

 



Endrede dokumenter 

• Pårørendenotat (PS) erstattes med: 

 

• SPL Info. til pasient og pårørende 

– Brukes for å dokumentere pårørendesamtaler og annet 
samarbeid med pårørende. Opprettes ny versjon når ny 
informasjon skal tilføyes. For pasienter innlagt over lang tid 
kan nytt dokument opprettes etter 3 måneder. Det skal 
fremgå i gammelt og nytt dokument at nytt dokument 
opprettes 



Endrede dokumenter 

• SPL Sammenfatning  

 

– Blankt dokument hvor man må hente inn mal fra 
frasemenyen for enten somatikk eller psykiatri 



Nye dokumenter lagt til Tverrfaglig 
journal 

 
• Tverrfaglig møte 

– Brukes ved internt tverrfaglig samarbeid for å 
dokumentere/planlegge/evaluere 
pasientbehandlingen/oppfølging 

– Avdelingsvise fraser benyttes ved behov 
 

• Tverrfaglig journalnotat… 
– Kan brukes til tverrfaglig dokumentasjon 
 
 

• Tverrfaglignotat til utsendelse (edi) 
– Kan brukes til tverrfaglig dokumentasjon som skal sendes 

elektronisk ut av SIHF 


