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Rydding i ikke utførte oppgaver i DIPS i forbindelse med innføring av Regional EPJ 
 
I forbindelse med innføring av Regional EPJ 21. oktober blir det endringer i DIPS arbeidsflyt for alt 
pleiepersonell. Private arbeidsgrupper innføres og fellesarbeidsgrupper for «SPL Dok» settes ut av bruk 
27. oktober. Av denne grunn er det behov for å gjøre en grundig ryddejobb i ikke godkjente dokumenter/ 
ikke ferdigstilte oppgaver i arbeidsgruppene «SPL Dok». Prosessen bør starte nå og disse gruppene må 
være ajourført innen 20. oktober, dagen før innføring av Regional EPJ.  
 
Oppgaver som fortsatt ligger i «SPL Dok» 27. oktober blir overført til arbeidsgruppen «Xrydde» som 
håndteres av Kontor på avdelingen. Kontoransatte vil miste oversikten og blir overlesset med oppgaver 
fra en dag til den neste, dersom det ikke ryddes i disse gruppene før 20. oktober. 

 
Hvem skal rydde? 
Leder må ta stilling til hvem som skal ta oppgaven med rydding. Pleierne «eier» gruppene, men de fleste 
er ikke kjent med hvordan det skal ryddes i «SPL Dok».  Noen avdelinger vil velge å legge oppgaven til 
Kontor, da de har større kompetanse på rydding.  

 
Hvorfor ligger det mange oppgaver i arbeidsgruppene for «SPL Dok»? 
Det kan være ulike årsaker til at det ligger «ikke håndterte» oppgaver i disse arbeidsgruppene. Eksempler 
på dette kan være: 
 

 Manglende rutiner ved enheten for oppfølging (signering, godkjenning, vurdering, videresending 
etc.) av arbeidsoppgaver 

 Feilsending av oppgaver – Avsender sender til feil mottaker 

 Personell har sluttet – Oppgaver sendes fortsatt til personell som har sluttet 

 Feilregistreringer – Det er f. eks. lagt inn feil rekvirent på Lab og RTG-rekvisisjoner, og svaret 
havner i «SPL Dok» hvor de forblir liggende urørt og ikke sett/vurdert av lege 

 
Hvordan rydde i arbeidsgruppene? 
Under følger en beskrivelse av hvordan de ulike oppgavetypene skal ryddes i de ulike arbeidsgruppene: 

 
Arbeidsgrupper for SPL Dok 

 Dokumenter til vurdering  
- De som er ment til enheten skal kvitteres ut. Dersom oppgaven er feilsendt til 

enheten (for eksempel epikriser etc.), overføres oppgaven tilbake til avsender med 
beskjed om at oppgaven er sendt til feil arbeidsgruppe. 
 

 Dokumenter til godkjenning  
- Ikke godkjente PLO oppgaver tilhørende gamle innleggelser – dokumentet må slettes. 
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 Dokumenter til ferdigstilling av type PLO  
- Skal ikke godkjennes uten videre. Dersom pasienten ikke lenger er innlagt skal 

dokumentet slettes. 
 
 

 Lab svar til vurdering 
- Finn ut hvor pasienten har vært og overfør oppgaven til arbeidsgruppe for Prøvesvar 

og US på aktuell avdeling. 
 

 RTG Svar til vurdering  
- Finn ut hvor pasienten har vært og overfør oppgaven til arbeidsgruppe for Prøvesvar 

og US på aktuell avdeling. 
 

 Ikke påbegynt epikrise  
- Her er det registrert feil utskrivende lege, for eksempel en sykepleier. Si ifra til 

avdelingen der pasienten var på gjeldende tidspunkt. og overfør oppgaven til aktuell 
kontorarbeidsgruppe. 

 
Arbeidsgrupper for PLO 
I denne arbeidsgruppen ligger det varsler på nye innkomne meldinger fra kommune på inneliggende 
pasienter. Dokumentene skal signeres når de er lest og behandlet. Noen avdelinger gjør ikke dette, og det 

fylles opp med usignerte innkommende dokumenter. Signer dokumentene.     
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