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Formål 
Formålet med retningslinjen er å beskrive ansvar og overordnede retningslinjer for dokumentasjon av 

pasientbehandling ved planlagt og ikke planlagt utilgjengelighet i DIPS. 

I tilfeller hvor DIPS er helt utilgjengelig, dvs. heller ikke tilgjengelig i lesemodus, vil nødrapport benyttes. Se 

egen retningslinje for kriterier for aktivering av nødrapport. 

 

Ansvar 

Dersom DIPS er utilgjengelig må manuelle rutiner for dokumentasjon og reseptskriving benyttes. Det er 

avdelingsleders ansvar at det er etablert skriftlige manuelle rutiner for dette på avdelingen. Det anbefales at 

oppdaterte rutiner skrives ut slik at de er tilgjengelige på avdelingen i tilfelle data- eller strømbrudd. 

Overordnede retningslinjer for dokumentasjon av pasientbehandlingen beskrives i det følgende. 

 

Manuelle rutiner for dokumentasjon 

Det er opprettet papirmaler for de mest sentrale dokumentene i DIPS. De finnes her: 

http://kvalitet2.sshf.no/tree.aspx?SID=1&MappeID=9731&Levels=1&Top=2&noresize=1 

 

Det anbefales at avdelingene har papirkopier av relevante dokumentmaler tilgjengelig til enhver tid.   

Det er viktig at etterregistrering av pasientinformasjon i DIPS skjer så fort som mulig etter at DIPS er 

tilgjengelig igjen. Se «Omslagsmappe for dokumenter ved manuelle DIPS rutiner» for flere detaljer (finnes 

under lenken over). 

 

Manuelle rutiner for reseptskriving 

Manuell reseptskriving ved utilgjengelighet i DIPS foregår ved at man skriver hvit resept på vanlig hvitt papir, 

blå resept på papirutgave av blå resept (se lenke til papirversjon under Kryssreferanser) og A-resept på egen A-

resept blokk. 

 

Manuelle rutiner for PLO (Pleie- og omsorgsmeldinger) 

Rutinen for nedetid for PLO meldinger heter «DIPS PLO Manuelle rutiner ved nedetid» og finnes her: 

http://ekweb-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok33429.pdf 

 

Det finnes også en telefonliste til kommunene på EKWeb: «DIPS – PLO oversikt over PLO kommuner 

(telefonliste)»: http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok33391.pdf 

 

Meldingene ”Helseopplysninger” og ”Melding om utskrivningsklar pasient” kan eventuelt faxes i anonymisert 

form etter avtale med kommunen dersom de haster. De øvrige PLO meldingene kan man ringe inn til 

kommunen og / eller ettersende.  Se hele rutinen over for flere detaljer. 

  

Blodprøver 
Rekvirering av blodprøver når DIPS ikke er tilgjengelig gjøres ved bruk av papirrekvisisjon.  

 Rekvisisjoner til hasterunder leveres laboratoriet senest 30 minutter før runden.  I Kristiansand 

leveres rekvisisjonene i postkassen utenfor laboratoriet. I Arendal legges rekvisisjonene i en kurv på 

prøvefordelingen. 

 Ved straks-rekvirering må laboratoriet som vanlig kontaktes via telefon.  

All svarrapportering av straks-prøver vil skje via telefon.  

Prøvesvar fra hasterunder vil fortrinnsvis bli tatt ut som papirrapporter og bli levert ut på den enkelte post. Alle 

resultater vil bli overført til DIPS når DIPS er tilgjengelig igjen. 
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Blodbestilling 

Når systemet for elektronisk bestilling (InterInfo) er utilgjengelig, benyttes papirrekvisisjon som leveres til 

lokal blodbank. Rekvisisjonsskjema bestilles i eProcurement/Clockwork (artikkelnummer 104431).   

 

Røntgenundersøkelser 

Røntgenundersøkelser rekvireres på papirhenvisning. NB! Avdelingene må selv sørge for å ha 

papirhenvisninger tilgjengelig til enhver tid. 

 

Røntgenundersøkelser som utføres når DIPS ikke er tilgjengelig, vil i perioden ikke være tilgjengelig for 

klinikere i PACS. I helt spesielle situasjoner kan disse sees på den aktuelle modalitet på radiologisk avdeling.  

 

Det vil ikke foreligge tilgjengelige beskrivelser av røntgenundersøkelsene. 

 

 

 

Denne EKWeb rutinen og tilhørende dokumenter for manuell registrering som det er referert til under 

Kryssreferanser er skrevet ut i papir og finnes ved følgende steder: 

 

Leif Steinar Brådlands kontor ved seksjon for Klinisk IKT i Kristiansand 

Anna Linda Ruthjersens kontor ved seksjon for Klinisk IKT i Kristiansand 

Akuttmottak Arendal 

Akuttmottak Flekkefjord 

Akuttmottak Kristiansand 

 

 

Kryssreferanser 

 
I.1.3.3-1 Risikovurdering 

I.1.8.BERINT-6 Delplan IKT-beredskap 

I.2..8-13 DIPS - PLO Oversikt over PLO kommuner (Telefonliste) 

I.2..8-14 DIPS - PLO Manuelle rutiner ved nedetid 

I.2..13-1 Omslagsmappe for dokumenter ved manuelle DIPS rutiner 

I.2..13-3 Kriterier for aktivering av nødrapport 

I.2..13-4 Mal for blå resept 

I.2..13.1-1 Skjema - Innleggelse og pasientopplysninger 

I.2..13.1-2 Skjema for personskaderegistrering 

I.2..13.2-1 Innkomstnotat døgnbehandling - psykiatri 

I.2..13.2-2 Innkomstnotat - somatikk 

I.2..13.2-3 Journalnotat 

I.2..13.2-4 Tilsynsnotat 

I.2..13.2-5 Poliklinisk notat 

I.2..13.2-6 Sluttnotat 

I.2..13.2-7 Epikrise - psykiatri 

I.2..13.2-8 Epikrise - somatikk 

I.2..13.3-1 Innkomst - behandlingsplan 

I.2..13.3-2 Evaluering - behandlingsplan sykepleier 

I.2..13.3-3 Evaluering - behandlingsplan fys-erg-sos 

I.2..13.3-4 Overflyttingsrapport - behandlingsplan 
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I.2..13.3-5 PLO - helseopplysninger 

I.2..13.3-6 PLO - Melding om utskrivingsklar pasient 

I.2..13.3-7 Sykepleiesammenfatning 

I.2..13.3-8 Sykepleiesammenfatning - poliklinikk 

I.2..13.3-9 Operasjonssykepleie - Dokumentasjonsskjema 
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