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

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

 

 



AGENDA 

 

• Regional EPJ 
• Opplæringsansvarlige 

• Ansvar og oppgaver 

• Tilganger 
  10 min pause 

• Rekvirenter 
        Organisasjon, navnsetting 
  11.05 – 11.50 Lunsj 

• Systemoppsett 
• Arbeidsgrupper 
• Journal 
  15 min pause 

• Ventelistebrev 
 

• Kahoot 
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Én innbygger - én journal  

• Helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til 
pasientopplysninger  

• Innbyggerne skal ha tilgang til enkle 
og sikre digitale tjenester 

• Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, forskning, 
helseovervåkning og styring 
 

 



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 først – hva oppnår vi? 



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

2016 - 2020 



• Visning i pasientjournal 

• Nedtrekksmenyer 

• Prinsipper for skanning 

• Økonomimaler 

 

 

Hva skal standardiseres? 

• Tilganger 

• Dokumenttyper 

• Adresseregister for 
eksterne rekvirenter 

• Innkallingsbrev (maler) 

• Arbeidsgruppenavn 

• Organisasjonsnavn 

 

 

 



Nye tilganger og ny pålogging 

Automatisk tilgangsstyring i DIPS innføres, det vil si at brukere 
får: 
• Automatisk opprettet tilgang (ca. 80 %) 
• Automatisk stenging av tilgang ved sluttdato for ansettelse 
 
* Unntak; Tilganger som må bestilles og opprettes manuelt (ca. 20 %), må også 
avsluttes manuelt 

 
Automatisk tilgangsstyring betyr at; 
• Helsepersonells tilgang til pasientdata tildeles automatisk etter 

tjenstlige behov, i tråd med gjeldende lovverk 
 

 
 
 



Innføring av Regional EPJ skaper avhengighet mellom organisasjonsstrukturene 

Før standardisering er det ingen (tekniske) avhengigheter mellom organisasjonsstrukturene i et helseforetak.  
En endring i Personalportalen har ingen påvirkning på DIPS, og vice versa. 

FØ
R

  
ET

TE
R

 

Etter standardisering innføres automatisk tilgangsstyring, og da 
skapes en kritisk avhengighet mellom organisasjonsstrukturene.  
 
NB! En ukoordinert endring i Personalportalen kan lede til at 
hele grupper av personell momentant mister sine tilganger i 
DIPS.  
 
Det er derfor helt avgjørende at slike endringer følger avtalt 
endringsregime. DIPS 

PAGA 

RESH 

PAGA RESH DIPS 



Automatisk versus manuell tilgang 

Registrert i 
Personalportalen 

Tilgang i DIPS 

Overlege, HAM KIR AVD 
LEDELSE 

Standard legerolle på kirurgen på Hamar 

Rådgiver, DPS GJØVIK 
LEDELSE 

Automatikken klarer ikke å bestemme 
hvilken tilgang den ansatte har behov for da 
ulike rådgivere i SI kan ha ulike tjenstlige 
behov 

Tilgang må bestilles manuelt 



Endringer i regional standard  

• En endring i regional standard i DIPS innebærer en 
endring for alle helseforetak i Helse Sør-Øst 
– Alle endringer må besluttes regionalt 

– Endringen bør derfor være ønsket av hele SI før man ber 
om en endring for hele regionen 

• Regional standard er under utvikling 
– Prosjektet har meldt inn endringsønsker i henhold til 

behov i SI 

– Det er imidlertid ventet at enkelte behov ikke er fanget 
opp før innføringen 
• Endringsønsker etter oppstart kan sendes inn avdelingsvis i 

henhold til utarbeidet prosedyre 



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 



Takk for 
oppmerksomheten! 
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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 



Plan for opplæring 

 

 
Kurs Målgruppe Kursholdere Tidsrom 

Instruktører og 

superbrukere 

Leger og behandlere, 

pleiepersonell, 

kontor 

Prosjektdeltakere fra SIHF Uke 34-36 

Sluttbrukeropplæring 

Leger og behandlere, 

pleiepersonell, 

kontor 

Lokal opplæringsansvarlig Uke 37-42 

Lederopplæring 

- Informasjonsmøter 

- E-læringskurs 

- Følge opplæring 

med egen 

faggruppe 

Ledere nivå 2-4 

- Prosjektet 

- Distribueres via 

Læringsportalen 

- Lokal opplæringsansvarlig 

Uke 22-37 



Plan for opplæring 

• Opplæring er obligatorisk 
– Deltakelse på sentral instruktøropplæring er obligatorisk for alle 

instruktører 
– Deltakelse på lokal/intern opplæring er obligatorisk for alle DIPS-

brukere 

• Det anbefales at opplæring gis av kollega fra samme 
faggruppe  

• Alle innmeldte instruktører skal ha fått ansvar for opplæring i 
utvalgte enheter/avdelinger (se Intranett for oversikt over 
instruktører og enheter) 

• Samarbeid om «lån» av instruktører på tvers av 
enheter/avdelinger er mulig ved avtale 

• Intern opplæring av egne kollegaer gjennomføres i 
tidsrommet uke 37-42 
 



Ansvar og oppgaver 
Oppgaver Når? 

Planlegging og forberedelser 
- Planlegge opplæring på egen enhet i samarbeid med leder 
- Opplæringspakker for Lege/behandler, Pleier, Kontor gjøres tilgjengelig i 

uke 35. Tilpass og fjern sider som ikke er aktuelle for din enhet. 

Uke 34 

Gjennomføring av opplæring 
- Påse at alle kollegaer på egen enhet får opplæring 
- Registrere bruker-id på Intranett for de som har gjennomført opplæring 
- Sørg for at kolleger og din leder bruker «FAQ-Regional EPJ på 10 

minutter» aktivt!!! (Gjøres tilgjengelig innen 11.09.17) 

Uke 37-42 

Før oppstart 21. oktober: 
- Skriv ut hurtigguider og instruksjoner og legg dette ved 

arbeidsstasjoner. Informasjonspakke sendes ut i uke 40/41. 
- Følge opp oversikten: «De viktigste punktene å følge opp / informere 

om i enheten/avd. før oppstart» 

Uke 40/41 

Etter oppstart: 
- Sørg for tilstedeværelse de første dagene ved oppstart 
- Bistå leder i å koordinere og melde feil. Dette gjelder spesielt dersom 

flere i din enhet opplever samme feil 

Uke 43 

Sørg for å videreformidle relevant informasjon til dine medarbeidere Fortløpende 



Registrering og innmelding av gjennomført 
opplæring 

• De som deltar på lokal/intern 
opplæring registrer seg på 
papirskjema med navn og bruker-id 
(brukernavn for å logge på PC)  
– Skjema ligger i mappene, men kan 

også hentes fra Intranett 

 
• Instruktører har ansvar for å registrere 

bruker-id på alle som har gjennomført 
opplæring via løsning på Intranett 
– Ansvaret for å registrere kan delegeres 

til stedfortreder  

 
• De som er registrert mottar diverse 

informasjon om Regional EPJ på  
e-post fra kommunikasjonsavdelingen 
i HSØ 
 

• De som ikke registrerer gjennomført 
opplæring vil bli fulgt opp 
 
 

Link til registrering av gjennomført opplæring 

http://gvk-innolab-02/MinSide4/apper/registrering-oppans-start?Type=Regional_EPJ


De viktigste punktene å følge opp og  
informere om i egen enhet / avdeling før oppstart 

 
1. Alle skal ha fått informasjon og opplæring 

2. Alle må legge inn default arbeidssted ved første gangs pålogging 

3. Alle profiler slettes? Gamle profiler kan importeres? 

4. Alle sorteringer i bilder og rapporter vil bli slettet  

5. Alle må tilpasse innstillinger i skjermbildene sine på nytt 

6. Alle som har tildelt tilgang til privat arbeidsgrupper til en kollega, 
må tildele denne på nytt 

7. Alle har mulighet til å beslutte seg tilgang fra oppstart 

8. Det vil bli nedetid 

9. Være til støtte under oppstart og bistå leder i innmelding av feil 

10. Automatisk tildeling av tilganger innføres 

‒ Vi må forvente feil på tilganger ved oppstart 

 

 

 



DIPS Kursbase 

• Kursbasen er oppe på regional standard! 
– Kursbasen er overskrevet med en kopi av basen fra første testfase 

• Basen kan derfor inneholde mangler/feil som vil bli rettet i produksjonsbasen 
til oppstart. Det mangler f.eks. mange dokumenttyper 

• Kursbasen er tilgjengelig for alle 
– Bruk samme brukernavn og passord som du benytter for å logge på PC 

• Data er anonymisert 

• Du kan oppleve treghet i enkelte bilder 

• Gamle kursbrukere er slettet, nye kursbrukere må opprettes 

• Logg på og gjør deg kjent med regional standard 



Spørsmål og svar 

• Spørsmål som kommer opp under instruktøropplæringen 
og ikke kan besvares med det samme vil bli samlet i en 
FAQ og publisert på Intranett  

• Etter instruktørkurset kan eventuelle spørsmål sendes til 
Bjørnar Bevolden som tar dette videre med 
arbeidsgruppeledere:  
bjornar.bevolden@sykehuset-innlandet.no  

• Spørsmål/svar vil sannsynligvis ha interesse for flere og 
publiseres derfor på Intranett i FAQ 

• Vi har ikke den fulle oversikt over hvordan regional 
standard slår ut for alle da hver lokalisering har sine 
rutiner og løsninger 
 

mailto:bjornar.bevolden@sykehuset-innlandet.no
mailto:bjornar.bevolden@sykehuset-innlandet.no
mailto:bjornar.bevolden@sykehuset-innlandet.no


• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell 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 med på e-post 
• 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. 
• Søke opp og registrere korrekt rekvirentmottaker – 

tjenestebasert adressering 
• Etc.  
 
  
 

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


Prosjektets nettside på internett 
• Prosjektet har også en nettside på internett 

• Informasjon her er også tilgjengelig på mobile enheter etc. 

Helse Sør-Øst 

 

 

 

 

 

 

http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/


Takk for 
oppmerksomheten! 
 
Velkommen til 
arbeidsgruppeledernes 
presentasjoner fra prosjektet 
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Tilganger 



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, se link her. 
 

• 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   



Takk for 
oppmerksomheten! 
 

36 





Rekvirenter 



Eksterne og interne 
rekvirenter 
Versjon SI 

Mal opplæring 

Kurspresentasjon 

 



  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 





Takk for 
oppmerksomheten! 
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Organisasjon, navnsetting 



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 



Andre endringer - innleggelsesbildet 

• Lokaliseringstype er endret. Den viser nå 
arbeidssteder, ikke enheter. Eksempel: 

– Fra Vis innleggelse. Første post i avdelingsoppholdet 
viser sted: 

 

 

 

 

 

 



Andre endringer – F7 

– I henvisningsskjermbildet (F7): 

 

 

 

 

 

 



Andre endringer - venteliste 
 

– Venteliste til vurdering: 

 

 

 

 

 

 



Takk for 
oppmerksomheten! 
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Systemoppsett 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endring i varsler 

– Ved knytning av dokument til episode eldre enn 
90 dager. Tidligere kom varselet ved 7 dager 

– Utredningsfristvarsel økes fra 5 til 7 dager 

– Default frist for å vurdere henvisning økes fra 6 til 
7 dager 

– Frist for oppfølging av henvisning reduseres fra 6 
til 4 dager 

– Default frist for å skrive epikrise reduseres fra 5 til 
3 dager 

 

 

 

 



Andre endringer 

 

• Skadediagnoser utløser personskadeskjema. Dvs. 
at funksjonaliteten slås på igjen. Gjelder 
diagnoser fra kapitel S, T, V, W, X, Y 

• DIPS låses automatisk etter 15 minutter. Det er 
fortsatt spesialløsninger for maskinene på 
operasjonsstuene 

 
 

 

 

 

 

 



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 

o Psykiatrikodeverk som utgår (Psykiatriflipp F5): 
o DOMSFORHOLD 

o SUICIDALPROBLEM 

o RUSMIDLER 

o RUSMISBRUKMÅTE 

o Ved utskriving av psykiatrisk pasient, skal det ikke 
lenger fylles ut «Ansvar for oppfølging»  

 

Alle koder settes her ut av bruk og erstattes av en ny 
kode «Ikke i bruk» 

 

 

 

 

 



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 Antall dager før sletting fra sentralbordlisten 
reduseres fra 5 til 3 dager 

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

 

 

 

 



Prioritetskoder 

• Kodeverk med store endringer. Eksempel: 

– Prioritetskoder: 

 

 

 

 

 

 



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 



Cave / Medikasjon 

• CAVE – alvorlighetsgrad 

– Det blir 2 koder for alvorlighetsgrad på CAVE: 
• Viktig 

• Kritisk 

• Varsling Interaksjoner (DRUID)  

– Fra 3 til 2 nivå interaksjoner:  
• Bør unngås  

• Forholdsregler bør tas 

• Antall medikamenter på resept 

– Reduseres med 1 til: 
• A-resept = 2 

• Blåresept = 2 

• Hvit resept = 4 



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 



DIPS-tips Økonomi 

• Endring av poliklinisk oppgjør der det er registrert 

bankkort og man vil ha faktura i stedet: 

– Høyreklikk på bankkortinnbetalingen for aktuell dato 

– Velg Utbetal/tilbakefør, svar ja på spørsmål 

– Klikk på aktuell faktura-rad, velg funksjon Skriv ut 

 

 



Takk for 
oppmerksomheten! 
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Arbeidsgrupper 



Arbeidsgrupper 



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

– Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle 

– Pleiepersonell får privat arbeidsgruppe 

– Kontor får ikke 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 

Link: Arbeidsgrupper - gamle og nye navn (kommer senere) 



• 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  
– Dette gjelder for eksempel Inntak, Kodekontroll, Pakkeforløp 

kreft etc.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 

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

• Eksempel: 

– Overlege på DPS Gjøvik Pol får automatisk 
tildelt alle arbeidsgruppetyper for rollen 
«Overlege» på avdelingsnivå. Dette gjelder 
da f. eks. alle arbeidsgrupper av typen 
«Henvisning» som er knyttet til avdelingen 

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

• Prinsippet i SIHF om at du har ansvar for alle 
arbeidsgruppene du har tilgang til opphører 

 



• 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 



Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

• Alle eksterne og interne henvisninger vil gå til en 
arbeidsgruppe for henvisninger. Eksempler: 
– GME Henvisning 

– LKI Ortopedi Henvisning 

  

• «Henvisning til vurdering» vil gå til arbeidsgruppe 
«Henvisning» som en oppgavetype 

 

• «Henvisning til oppfølging» vil  
gå til arbeidsgruppe «Kontor»  
som en oppgavetype      

 



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 



Kontor - Arbeidsgrupper 

• De få sekretærene som har privat arbeidsgruppe i dag mister denne 
– Denne må ryddes og være tom innen 20.10.17 

 
• Ved oppstart vil alle bli tildelt en default (standard) felles arbeidsgruppe for 

kontor 
– Denne vil hete: Avdeling + Kontor 
– Eksempler: 

• HKI Kontor 
• KDP Kontor 
• TME Kontor 
• HBU Kontor 

 
• En avdeling kan ha flere arbeidsgrupper for kontor 

 
• Ved behov for å endre default arbeidsgruppe endres dette manuelt av bruker 

selv 
 

• Avdelingen må ha rutiner for å sørge for at alle kontorarbeidsgrupper ved 
avdelingen følges opp kontinuerlig 



Kontor - Arbeidsgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avdelingen har ansvar for å overvåke den 
«overordnede» arbeidsgruppen og rydde denne 
daglig 
 

• Xrydde, Avvist BKM og Negativ 
applikasjonskvittering gis på avdelingsnivå 
– Disse må overvåkes og ryddes på tvers av 

lokaliseringer 
– I eksempelet vist til venstre har både 

kontoransatte på Lillehammer og Otta ansvar 
for å følge opp disse arbeidsgruppene 



Kontor – Endre default arbeidsgruppe 

Hvordan endre default 
arbeidsgruppe? 

1. Opprett nytt dokument 

2. Velg «Avansert» nede til 
høyre 

3. Velg ny «Aktiv 
arbeidsgruppe» 

4. Trykk «Tab-tasten» 

5. Bekreft ønsket om bytte av 
arbeidsgruppe ved 
spørsmål om dette 

 



Kontor - Xrydde 

• Ved avsluttet arbeidsforhold vil  
arbeidsoppgaver i privat arbeidsgruppe  
automatisk gå til arbeidsgruppen Xrydde  
på den avdelingen den ansatte har vært tilknyttet. 

 

• Kontorfaglige har som hovedregel ansvar for rydding av 
Xrydde. 

 



Takk for 
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Journal 



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!  
      

Link til oversikt over edi dokumenter (kommer senere) 
Link til oversikt over blanketter (kommer senere) 
Link til oversikt over imp dokumenter (kommer senere) 

 

 

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. 



Nye 
dokumenttyper 
 - skanning 



Nye dokumenttyper – skanning 

Hva er de største endringene? 

• Skanning rollen ligger nå i samme rollen som 
kontorrollen  
– Du slipper å måtte skifte rolle for å skanne enkelte dokumenter  

• Færre dokumenttyper for skanning  
– Mer bruk av generelle dokumenttyper  

– Viktig at dokumentene blir spesifisert med tilføyelse i 
dokumentbetegnelsen 

• Alle skanningsdokumenter er som før merket med 
(sk) til slutt i dokumentbetegnelsen  

• Alle dokumenter som skannes inn vil heretter få 
SKANSI som forfatter 

 



 
      
Nye dokumenttyper – skanning 
 
 

                
Dokumenttyper som er i bruk  
ved SIHF i dag og som vil utgå: 

Nye dokumenttyper  
etter standardisering: 

Ekstern epikrise PS SK Epikrise inn (sk)  

Ergoterapisammenfatning PS SK ERG Sammenfatning inn (sk) 

Erklæring om dødsfall Dødsfall - Legeerklæring om dødsfall (sk) 

Holterregistrering Holter/R-test (sk) 

Legeerklæring ved innleggelse i psykiatrisk sykehus  Legerklæring TPH (sk) 

Elektrokonvertering observasjonsskjema  Kurve/observasjon (sk) 



Nye dokumenttyper – skanning 

 

• Oppdatert og revidert arkivnøkkel vil foreligge før oppstart  

• Veilederen for Dokumentskanning for PS og SO vil også være 
revidert  

• Disse legges frem for høring til journalutvalget 11.09.17   



Takk for 
oppmerksomheten! 
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Ventelistebrev 



Nye og færre 
innkallingsbrev 



Hva har blitt gjort med brevene? 

• Dagens 1400 brevmaler er gjennomgått. Teksten i disse 
brevene har deretter blitt bearbeidet og gjort om til 
fraser 
– Kommunikasjonsavdelingen har språkvasket frasene 
– Frasene er godkjent av Fagdirektør etter en gjennomgang i Stab 

Helse  

 
• Brevene avdelingene har i dag blir borte           

21. oktober 2017. Disse vil erstattes med 
standardiserte brev 
– For å tilfredsstille avdelingenes behov for informasjon til 

pasientene, må fraser legges inn i brevet manuelt  
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• Det vil være ca. 30 ulike brevtyper  
– Like brev til pas + henv.lege + pårørende til barn 

u/16 år 
 

• Hva er de største endringene? 
– Innføring av regionale maler for innkallingsbrev   
– Egenkomponerte brev og maler blir fjernet 
 

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

Nye og færre innkallingsbrev  
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• At myndighetskrav knyttet til svar på henvisninger 
(pas/henv.lege) blir ivaretatt  

• God kommunikasjon og informasjon mellom 
henviser, sykehus og pasient/pårørende 

• Likt oppsett og innhold i samme type brev i hele HSØ 

• Enhetlig forvaltning av oppdatering av brev 

Standardisering av ventelistebrev skal 
sikre: 
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Regionale ventelistebrev 
Brevtyper 

1. Svar på førstegangs henvisning med rettighetsvurdering 
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Benyttes ved første kontakt med svar til pasient/henviser eventuelt 
pårørende for innkalling til: 

• Vurdering av helsehjelp 

• Innkalling til behandling 
– Innleggelse/dagbehandling 
– Poliklinisk konsultasjon/dagkirurgi 

• Venteliste 

 

 



Regionale ventelistebrev 

Brev 

nr. 
1. Svar på førstegangs henvisning Henviser Pårørende 

1 PAS-Time for vurdering av henvisning X X 

2 PAS-Svar på henv, Innleggelse (BEH og UTR) X X 

3 PAS-Svar på henv, Time (BEH og UTR) X X 

4a PAS-Svar på henv, Venteliste innleggelse(BEH og UTR) X X 

4b PAS-Svar på henv, Venteliste poliklinikk (BEH og UTR) X X 

5 PAS-Svar på henv, Avslag X X 
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Regionale ventelistebrev forts. 

2. Svar på videresendte henvisninger Henviser Pårørende 

14
1 

• Benyttes når henvisning er videresendt til SI/REV (din 
avdeling) 

 

• Brukes også når henvisning er videresendt innad i 
SI/REV 

 

• Mottakende avdeling i SI bruker disse 



Regionale ventelistebrev forts. 

Brev 

nr. 
2. Svar på videresendte henvisninger Henviser Pårørende 

6 PAS-Svar på viderehenv, Time X X 

7 PAS-Svar på viderehenv, Innleggelse X X 

8a PAS-Svar på viderehenv, Venteliste innleggelse X X 

8b PAS-Svar på viderehenv, Venteliste poliklinikk X X 

14
2 



Regionale ventelistebrev forts. 

14
3 

• Brukes når pasient tidligere har fått info om 
resultatet av vurdering av henvisningen med 
rettighetsvurdering 

 

• Dvs. tidligere fått brev om: 
– Venteliste med rettighetsvurdering 
– Første time med rettighetsvurdering 

3. Innkallingsbrev  



3. Innkallingsbrev  Henviser Pårørende 

9 PAS-Time (etter vent + kontrolltime) X X 
10 PAS-Innleggelse (etter vent) X X 
11 PAS-Endret Time, Pas-bestemt   X 
12 PAS-Endret Time, HF-bestemt X X 
13 PAS-Endret Time, Ikke møtt X X 
14 PAS-Endret Innleggelse, Pas-bestemt   X 
15 PAS-Endret Innleggelse, HF-bestemt X X 
16 PAS-Endret Innleggelse, ikke møtt X X 

17 
PAS-Reinnkalling (til pasienter som meget ofte går til kontroller, for 

eksempel kronikere) 

  
X 

18 
PAS-Reinnleggelse Innkalling  

(til pasienter som ofte blir lagt inn ofte, for eksempel kronikere) 

  
X 

24 PAS innkalling – drop-in time X X 

25 

PAS-Kurs  

(ikke rettighetsvurdering. Brukes også til førerkortvurdering, rit. 

omskjæring, abort før uke 12, veiledning) 

  

X 

29 PAS-Telefontime   X 
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Regionale ventelistebrev forts. 

4. Kapasitetsbrev 
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Benyttes hvis  

• avdeling/enhet ikke har kapasitet og må viderehenvise til 
annen avdeling eller HF 

 

• dersom det av medisinske årsaker må viderehenvises til 
annen avdeling må det brukes et annet brev 

– Det er søkt om å få opprettet dette som eget brev 



Regionale ventelistebrev forts. 

4. Kapasitetsbrev 

19 PAS-Svar på henv, Avslag pga kapasitet X X 

20 PAS-Viderehenv pga kapasitet (BEH og UTR) X X 

31 PAS-Viderehenvisning kontroll pga kapasitet X X 
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Andre ventelistebrev 

Henviser Pårørende 

21a PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO innleggelse    X X 

21b PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO Poliklinikk X X 

22 PAS som takker nei fra HELFO  X X 

23 PAS hvor HELFO ikke finner behandler  X X 

26 PAS-Avsluttet, ikke møtt X X 

27 PAS-Lang ventetid  X 

28 PAS-Avsluttet pasientbestemt  X X 

30 PAS-Svar på sekundærhenvisning  X X 
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Innhold i pasientbrevene 
 

Pasientbrevet består av fire hoveddeler: 

• Del 1: svar på henvisning med eventuelt innkalling 
eller avslag 

• Del 2: Individuell rettighetsvurdering 

• Del 3: Forberedelse og praktisk informasjon ang. 
oppmøte og helsehjelpen (her kan frase settes inn) 

• Del 4: Generell informasjon om pasientrettigheter 
(tidligere vedlegg) 

 
Merk! Andre brosjyrer og informasjonsmateriell må 
fortsatt gå som vedlegg 

148 



Eksempel del 1 i brev med kort frase 

149 

Del 1 

Kort 
standard-
tekst eller 
kort frase 



Eksempel del 2 
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Siste del av brevet frem til og 
med Med vennlig hilsen… 

 



Eksempel del 3 i brev med lang frase 
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Del 3: Avdelingsfrase f.eks for en diagnose, undersøkelse  



Pasientinformasjon som ikke er frase 

• Søk først i Kvalitetsportalen for å finne aktuelle 
Pasientinformasjonsark 

– SØK: «Pasientinformasjon xxx» for å finne info som gjelder 
hele SI 

 

 

 

 

Slik pasientinformasjon sendes med som vedlegg 
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Del 4 
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    Fraser i DIPS 

• Felles fraser for SI/REV (ca. 120 stk) 

 

• Avdelingsfraser (ca. 2000 stk) 
– Nødvendig informasjon som ikke er inkludert i 

fellesfrasene må opprettes på avdelingsnivå 

– Gjelder både ventelistebrev- og journalfraser 

 

• Mine fraser 
– Den enkelte brukers egne fraser (ca. 9000 stk) 
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   Fraseansvarlig 

• 2 fraseansvarlige pr. avdeling 

• Ansatt i kontortjenesten 

• Fagansvarlig 

 

• Ansvar/Myndighet 

– Lage og ajourholde fraser og fraseoversikt 

– Avdelingsfrasene skal godkjennes av avdelingssjef/-
overlege 

– Kun fraseansvarlige får tilgang til å redigere avdelingens 
fraser 
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   Prefiks frasekoder 

• Prefiks er starten på frasens navn = type frase  
   

v_nnn     = i ventelistebrev 
 
j_nnn      = i journaldokumenter 

 
• Det finnes flere typer prefiks  
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Hvordan lage brev med fraser 

• Registrer pasienten som tidligere 

 

• Velg korrekt brev avhengig av hvor i forløpet 
pasienten er: 

– Svar på første gangs henvisning 

– Svar på videresendte henvisninger 

– Innkallingsbrev 

– Kapasitetsbrev 

• Send også brev til Henviser og evt. pårørende 
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Pårørende til pasient under 16 år 

1. F5-bildet 

2. Marker aktuell 
pårørende og klikk 
på Endre 

3. Hak av for at 
pårørende skal ha 
«Kopi av 
brev/svar» 

4. OBS. Rekkefølgen 
på 
Hovedpårørende 
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   Utsendelse av brev 

• Brevene er 
nummerert 

• Brev til pårørende kun 
for pas under 16 år  

• Eget brev til barnet? 

• Fraser skal kun inn i 
brev til pas og 
pårørende 

• Automatisk 
godkjenning av brev 
etter 7 timer 

159 



Sett inn ønsket frase i brevet 

• Bruk avdelingens oversikt: Brev_fraser_vedlegg   
(ventelistebrev) 

• Velg korrekt frase/vedlegg 

 

 

 

 

• Hent frasen fra DIPS F8 

• Sett inn ønsket frase i brevet og skriv ut 

• Kontroller brevet 

• Legg ved vedlegg 
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Type 
undersøkelse/behandling 

Brev 
nr. 

Frasekode Frasenavn Vedlegg Godkjent navn/dato 

Coloskopi 03,  
09 

V_coloskopikort                    Coloskopi kort  Pasientinformasjon 
Coloskopi 

  
 

Innleggelse til 
sammedagskirurgi 

10 V_fastekort 
V_sammedaginfo 

Faste kort 
Sammedagsinfo 

Evt angående type opr 



Sett inn frase i brev 

 

 

 

 

 
Enten standardtekst  

i brevet 
 

Eller frase  
(fjern standardteksten 

på Forberedelser)  

 

Vurder om det skal settes inn lengre frase øverst i del 3 av brevet, + evt vedlegg 

161 



Utskrift 

• Bruk printer med 2-sidig utskrift 

– Mange ark i konvolutten           evt. økte portokostnader 

– Default oppsett er 2-sidig på sikker print hvis du ikke har 
endret dette 

– Små lokalskrivere skriver bare på 1 side 

– Sidene er nummerert 
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Til slutt… 

• Viktig å redigere fraser for ventelistebrev og journal 

– Skrifttyper/-størrelser 

– Prefiks alle fraser som skal videreføres 

 

• Lage oversikt over fraser/brev/vedlegg til bruk ved 
utsendelse av ventelistebrev 

 

• Lage oversikt over avdelingens fellesfraser 
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Takk for 
oppmerksomheten! 
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Kahoot 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwin64n6vtvVAhXDE5oKHcMcC5MQjRwIBw&url=https://pxhere.com/no/photo/1403206&psig=AFQjCNEu9kXsUnqu3sNQV-Uc0nTzGc_K9w&ust=1502960486479614


Takk for 
oppmerksomheten! 
 
Vel hjem 
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