
Nye dokumenttyper 



Nye dokumentnavn: Prefiks (forstavelse) 

Gammelt Nytt 

Ergoterapi epikrise (EDI ERG Sammenfatning (EDI) 

Fysioterapi notat FYS Journalnotat …  

Klinisk ernæringsfysiolog, 
rapport 

KEF Journalnotat … 

Behandlingsplan ABUP (EDI) BUP behandlingsplan (edi) … 

Evaluering/behandlingsplan spl SPL Notat/evaluering … 



Nye dokumentnavn: Postfiks (sluttbetegnelse) 



       Dokumenttyper med prikker … 

• Behold første del av 
betegnelsen 

• Legg til en spesifikk 
tilleggstekst for å skille 
dokumenter med 
samme navn fra 
hverandre 

• Lag felles regler for 
tilleggstekster 
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• Bli kjent med de ulike dokumenttypene og 
journalgruppene de tilhører 

– Har din yrkesgruppe fått nye dokumenttyper? 

• Hjerte-, lunge-, gastro-, nevro-, HABU 

• Bli enige om hva som skal brukes når  

– Sikre konsekvent bruk  

• Eks: PCI leger ved koronar angio kan i prinsippet bruke  
– Journalnotat… med spesifikasjon (Kontinuerlig journal – SO 

Lege)  

– Hjerte/kretsløp… med spesifikasjon (Organfunksjon - FE 
hjerte) 
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       Valg av dokumenttyper 



Valg av dokumenttyper 
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 Alle journaldokumenter - Ctrl + O  



Gammel Ny 

Ankomst/behandlingsplan, akuttmottak spl 
Innkomst/behandlingsplan spl 
Innkomstrapport/spl.notat-skannet 

SPL Innkomstnotat 
 

Poliklinisk Notat SPL(edi)-so SPL Poliklinisk notat(edi) 

Evaluering/behandlingsplan spl 
Journalnotat Akuttmottak spl 
Journalnotat spl 
Retningslinjer spl PS 
Sykepleierapport ARA 

SPL Notat/evaluering … 
 

Pårørendesamarbeid-ps Pårørende notat… 

Overflyttingsnotat/Behandlingsplan spl SPL overflyttingsnotat 

Endringer i dokumenttyper – pleiepersonell 
SO/PS 



Gammel Ny 

Sluttnotat LMS stressmestringskurs (edi) 
Journalnotat Øye M/edi 
Gastro undersøkelse (edi)-so 

Journalnotat(edi)…. 
 

Innkomstnotat-so Innkomstjournal 

Kard.undersøkelse (edi)-so Hjerte/kretsløp notat (edi)… 

Informasjon til pasient (edi)-so Informasjon til pasient (edi) 

Journalnotat-so Journalnotat… 

Epikrise somatikk (edi)  Epikrise (edi)-so 

       Endringer i dokumenttyper – lege/behandler 



        Endringer i dokumenttyper – behandler PS 

Gammel Ny 

Epikrise pol (edi) PS Epikrise psykiatri(edi) 

Innkomstnotat poliklinikk (edi) PS Innkomstjournal behandler pol(edi) 

Journalnotat vurdering rett BEH-pas Journalnotat vurdering rett behandling 

Journalnotat-PS Journalnotat behandler… 

Poliklinisk notat (edi)PS Poliklinisk notat (edi)… 

Psykologiske tester/psykometri-PS Skjermet psykologiske  



Gammel Ny 

Brev-PS 
Brev-SO 
HABU brev-so 
Henvisningsbrev-so 
Psykolograpport-ps 

Brev til …  
 

Brev til pasient-ps 
Brev til pasient-so 
DVT informasjonsskriv-so 
Informasjonsskriv fra Nasjonalt 
traumeregister 
Prøvesvar meld. til pasient-so 

Brev til pasient 
 

 Endringer i dokumenttyper – kontor 



 

• Egne dokumenttyper for skanning – postfiks (sk) 

• Færre dokumenttyper og nye dokumentnavn 

• Ny skanningsnøkkel for SSHF (arkivnøkkel) 

• Bevisst bruk av tilleggstekst i betegnelsesfelt for spesifisering 
av innhold i tråd med ny skanningsnøkkel 

– Gjelder for alle som skal skanne (lokalt/sentralt)  

 

 

 Endringer i dokumenttyper - skanning 



Fraser 

• Økt bruk av fraser 

• Innhold i enkelte dokumentmaler som settes ut av bruk vil 
omgjøres til fraser som kan settes inn i de nye dokumentmalene 



 

• Tilgang gis på journalgruppenivå 

– Sjekk om du trenger spesialtilgang  
• Eks: Sykepleier som gjør koronar ekko  

– Sjekk av dokumenttyper 

 

• Standarden vil være i kontinuerlig utvikling 

– Endringsønsker kan søkes inn 
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 Til slutt… 


