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Hva kan være feil? Hvordan finne pasientene / brukerne? Hvordan rette opp? 

Aktive testpasienter Sjekk i datagrunnlaget at det ikke ligger 
testpasienter / testaktører 
 

Avslutt alle omsorgsperioder med årsak: 
«Feilregistrering»  

Pasienter som har født 
innen samme HF ligger 
registrert som «født annet 
sted» (ved intern 
overflytting i barsel f.eks) 

Disse kan du finne med å hente opp rapporten 
«fødeprotokoll» og sjekke kolonnen «protokoll-
nummer» opp mot kolonnen «født annet sted»: 
 

 
 
 

Lås opp omsorgsperioden, rett opp til «nei» i «Barsel Mor 
/ Barn» skjermbildet og lagre: 

 

Lagret på feil organisasjon 
/ lokasjon  
 
 
(Skjer ofte ved intern 
overflytting mellom 
lokasjoner innen samme 
HF – mottakslokasjon 
legger inn ytterligere 
opplysninger i fødsel mor-
bildet  - eller bare lagrer 
det på nytt) 

Disse finner du ved å sammenligne navn i 
mnd.rapporten med enten rapporten 
«fødeprotokoll» eller selve protokollen på føden 
 
Sjekk nedert i «Fødsel Mor» at det ligger riktig 
org.enhet (dvs den lokasjonen hvor mor faktisk har 
født): 

 
 

 
 
 
 

Sjekk at du selv er pålogget med riktig rolle i Partus 
 
Klikk inn i «Fødselen Mor» skjermbildet», legg inn en 
opplysning i et felt på nytt, lagre 
Se at «lagret org.enhet» rettes opp  (mulig man må bytte 
pasient før det blir synlig) 
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Brukere har registrert hele 
fødselen innlogget med feil 
rolle i Partus – gir samme 
feil som i eks. over 

Bruker kan ha: 
- valgt feil rolle (de som skal ha flere) 
- fått feil rolle fra SP 
- leder kan ha bestilt feil rolle 

 

 

Sjekk hvor mange som har overordnet rolle eller roller på 
flere lokasjoner (SP sender tilgangsoversikt en gang i året, 
men kan alltid kontaktes hvis tvil om noen har fått feil 
tilgang!) 
«Vanlige» kontorpersonell, jordmødre, barnepleiere og 
leger skal ikke ha overordnede roller som «VVHF», 
«SSHF», osv.  
Personal som jobber på flere lokasjoner må få tydelig info 
om å bruke riktig rolle 
Send evt bestilling i Min Sykehuspartner om at rollene 
endres / slettes 

   

   

 


