
Helse Sør-Øst RHF 
Teknologi og eHelse/Regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og 

opplæring for DIPS 

DIPS CL Gi time, poliklinikk RHF/13/03/03-19 

Utgave: 

1.02 

Utarbeidet/revidert av: 

Nettverk for pasientadministrativ 
kvalitetskontroll 

Godkjent av: 

spesialrådgiver Andy Hyde 
Gjelder fra: 

13.08.2019 Side 1 av 12 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 
Dokumentet er generalisert og slått sammen med prosedyre «Gi tid til oppmøte, innleggelse 
og poliklinikk» 

 
2. Målgruppe og omfang  

 
Brukerveiledningen skal sikre gode rutiner for tildeling av time for vurdering, behandling og 
kontroll.  
 
Gjelder personell som registrerer pasienter på polikliniske timer i DIPS. 
 
Første tid til oppmøte skal gis uten unødig opphold etter at henvisning er vurdert 
elektronisk. Informasjon til personell som tildeler pasienten tid for oppmøte må inkludere 
opplysninger om aktuelle forundersøkelser.  
Det skal for en pasient kun opprettes en poliklinisk konsultasjon per avdeling per dag. 
Dersom pasienten skal tilsees av flere ved samme poliklinikk skal dette opprettes som tiltak 
på denne ene konsultasjonen.  
Dersom oppmøtetid må endres skal ikke tidspunktet forandres i den eksisterende planlagte 
kontakten. Det skal opprettes en ny planlagt kontakt med den nye tiden for oppmøte. Den 
uaktuelle planlagte kontakten avsluttes med relevant kode. 
Dersom tid for oppmøte må endres grunnet kapasitet på sykehuset må dette skje i samsvar 
med kravet til faglig 
forsvarlighet. Før tidspunktet for oppmøte flyttes må det gjøres en faglig vurdering av om 
tidspunktet for den/de aktuelle pasienten(e) kan endres. 
Pasienter som ønsker å utsette tildelt oppmøtetid skal få informasjon om helsemessige og 
rettighetsmessige konsekvenser dersom ny time ikke kan tildeles før frist for start helsehjelp 
er utløpt.  
Dersom pasienten skal til videre behandling bør pasienten få ny tid for oppmøte innen 
han/hun forlater sykehuset. Hvis det er uklart om pasienten skal ha videre oppfølging settes 
pasienten opp på venteliste fram til det er avklart om pasienten skal tilbake. 

 
Brukerveiledningen inneholder følgende: 
3.1 Tildele time fra venteliste 
3.2 Tildele time fra timebok  
3.3 Tildele time fra timebok med to behandlere i samme konsultasjon(psykiatrispesifikt) 
3.4 Tildele ny time ved avslutning av konsultasjon 
3.5 Transport og tolk 
3.6 Oversikt planlagte behandlinger for aktiv pasient 
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3. Fremgangsmåte 
 

3.1. Tildele time fra venteliste 
 

1. Velg Alt+V+V+V eller velg menylinjen "Vis I Venteliste I Venteliste"  
 

 
 

2. Ventelisten sorteres per avdeling. Det er kun mulig å få opp en avdeling av gangen 
Tips for førstegangsbruk av venteliste:  
For å få en bedre forståelse av funksjonaliteten på ventelisten se 
brukerveiledningene [ Venteliste - visningsalternativer og  Henvisninger, ferdig 
vurdert til oppfølging 
 

 
 
Listen kan bli veldig lang og det kan være hensiktsmessig å begrense søket ytterligere 
 

3. I nedtrekksmenyen Omsorgsnivå, velg ”Alle omsorgsnivå” 
4. Begrens eventuelt søket til aktuell Seksjon eller Lokalisering avhengig av hva som er 

hensiktsmessig 
5. Hak av for Vis kolonneliste, hak av for Ventetid sluttdato og Ventetid slutt for å 

skille pasienter på ventelisten som ikke er startet i behandling og pasienter som skal 
til videre behandling eller kontroll, eller hak av for Utelat kontroller  

6. Klikk Oppdater  
7. Velg pasient (ut fra avdelingens kriterier for prioritering) ved å markere denne  
8. Klikk så Velg eller dobbeltklikk på pasienten  
9. Skjermbildet Planlagt behandling åpnes  
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10. Feltet Kontaktårsak beskriver legens vurdering ift. undersøkelser som skal gjøres i 
tilknytning til kontakt 

11. For å sjekke eventuell dokumentasjon som er knyttet til henvisningen, trykk F7 og 
dobbeltklikk på aktuell henvisning  

12. Gå tilbake til skjermbilde Planlagt behandling ved å trykke på Esc knappen  
13. Feltet «tentativ dato» angir når pasienten skal kalles inn til time. Velg arkfanen 

Timebestilling  
14. For å finne riktig ressurs (behandler for timen), skriv inn ressursens navn eller kode 

eller klikk på kikkerten (F3) for å komme inn i søkebildet. Skriv etternavnet på ønsket 
ressurs og klikk Velg  

15. Sett inn Ressurs og trykk Tab for å få frem ressursens timebok dersom ressurs er 
kjent  
I situasjoner hvor time bookes på midlertidig/upersonlig ressurs opprettes det 
timebøker knyttet til en generell ressurs. Timen bookes som vist nedenfor  
 

 
 

 
16. Fyll ut aktuelle felt 
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17. Beskrivelse av tiltak må fylles ut. Bruk F4 for å kopiere teksten fra skjermbildet 
Planlagt kontakt (feltet kontaktårsak). Evt. spesifiser opplysninger manuelt. Denne 
teksten vises i behandlers timebok  

18. Gå deretter til Ønske om tidspunkt  
19. Velg ønsket Dato (dobbeltklikk i datofelt og velg dato i Kalender trykk Lukk, eller skriv 

dato inn manuelt). Dato kan også velges ved å dobbeltklikke på ønsket dato i 
kalenderen til høyre  

20. Velg ønsket Klokkeslett (ikke bruk tegn, kun tall)  
21. Velg evt. Varighet av konsultasjon  

Det kan også markeres ønsket tidspunkt og varighet med musen/pilen direkte i 
timebok-visningen ved å klikke og dra/markere ønsket tidsrom  

22. Velg Gi tid (evt. høyreklikk i markert tidsrom i timeboken og velg "Gi time") 
23. Skjermbildet Sett oppmøtetid åpnes. Hvis pasienten skal møte før konsultasjonstid 

eks 00:30 (30 min før legetime) kan oppmøtetidspunktet endres her  
 

 
 

24. Endre tidspunkt hvis ønskelig og klikk OK  
25. Hvis klokkeslettet ikke skal endres klikk OK  

Timen kommer opp i timebestillingen med gul ramme og i timeboken med blå 
ramme rundt  

26. For å sende innkallingsbrev klikk på Brev. Skjermbildet Ventelistebrev åpnes 
27. Velg aktuelt brev i nedtrekkmenyen 
28. Dersom det ikke er behov for redigering i brevene blir de automatisk sendt til valgt 

printer ved å trykke OK 
29. Hvis det er behov for å redigere hak av for Rediger.  

Det er kun tillat å legge til tekst i del tre. Denne delen ligger i utgangspunktet ikke i 
malen, så det må opprettes en ny side ved å stå nederst i del 2, trykk Ctrl+Enter. En 
ny side/del åpnes. Legg tilleggstekst inn her 

30. Klikk OK. Brevene som er haket av for Rediger åpnes 
31. Kontroller at oppmøtested i brevet er korrekt. Hvis dette ikke er korrekt kan det være 

at feil seksjon/lokalisering er valgt i den Planlagte kontakten 
32. Høyreklikk i dokumentet og velg Godkjenn 
33. Skjermbildet for godkjenning kommer opp 
34. Kontroller at det sendes til utskrift til korrekt arbeidsgruppe, om ikke utskriften tas av 

den som godkjenner 
35. Trykk Godkjenn  

Lukk bildet Planlagt behandling 
 
 
 
 
 

3.2. Tildele time fra timebok 
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Valg av time kan også gjøres i Timebok ved bruk av Kalender 
 

 
 
 

1. Plukk dato i Kalender og velg ønsket dato. Grønne felt viser ledig kapasitet 
2. Hvite felt viser ledige timer. Marker ønsket tidspunkt og varighet i Timebok og 

høyreklikk  
 

 
 

3. Klikk "Bestill time på eksisterende henvisning". Skjermbildet Pasientsøk åpnes  
4. Søk opp riktig pasient eller velg Bruk aktiv  

 

 
5. Velg aktuell henvisning  
6. Felt i skjermbildet Timebestilling fylles ut og lagres. Timen vil gjenfinnes i Timebok 

med blå ramme 
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7. Klikk Brev. Finn riktig brev i nedtrekkmenyen  
8. Hak av i Godkjenn automatisk  
9. Brevet kan redigeres ved å hake av for Rediger og velg OK, se kapittel 3.1,  
10. Hvis det ikke skal redigeres, trykk OK  
11. Skriv ut innkallelsesbrevet og send. Hvis pasienten er til stede så leveres brevet til 

pasient  
 
 

3.3. Tildele time fra timebok med to behandlere i samme konsultasjon 
(psykiatrispesifikt)  

 
Når pasienten skal ha én behandling, med to behandlere samtidig opprettes det 1 kontakt, 
med 2 tiltak.  

1. Klikk (Ctrl+T)  
2. Åpne timebøkene til de aktuelle behandlere, ved å huke av i behandlers navn (evt søk 

dem opp og klikk vis) under Ressurser 
3. Fyll ut ”Dag - samme dato” og eventuelt riktig tidspunkt under Visning  
4. Høyreklikk i timeboken til den ene behandleren (hovedbehandler). Klikk Bestill time 

på eksisterende henvisning  
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5. Søk fram rett pasient (evt klikk Bruk aktiv pasient hvis pasienten allerede er aktivert) 
6. Velg rett henvisning i skjermbildet Velg henvisning, dobbeltklikk på denne. 

Skjermbildet Timebestilling åpnes  
 

 
 

7. Fyll ut aktuelle felter og sjekk at utfylte felter stemmer. Gule felt må fylles ut (brev 
skrives ut hvis aktuelt) x 

8. Klikk Lagre og Lukk  
Timen har nå kommet inn i timeboken til aktuell behandler  

9. Merk samme tid i timeboken til den andre behandleren 
10. Høyreklikk i timeboken til den andre behandleren (ko-terapeuten). Klikk bestill time 

på eksisterende planlagt kontakt  
 

 
 

11. Søk frem aktuell pasient. Skjermbildet Velg kontakt åpnes  
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12. Merk den riktige kontakten (den som ble booket inn i timeboken til den andre 

behandleren). Klikk Velg. Skjermbildet Timebestilling åpnes 
13. Sjekk at data stemmer, og fyll ut eventuelle gule felt. Klikk Lagre og Lukk  

Tilbake i timebok, er det mulig å se at timen er registrert hos begge behandlerne  
 

 
 

14. Åpne skjermbildet Pasientens henvisninger (F7), og merk aktuell henvisning. Det vil 
da det se slik ut:  
 

 
 
Det er registrert kun én Planlagt kontakt, men med to Planlagte tiltak. Pasienten kommer 
på oppmøtelisten én gang (kun ett konsultasjonsbilde), samtidig som timen er registrert i 
timeboken til begge behandlerne. Behandlerne må bli enige om hvem som skal fylle ut og 
ferdigstille konsultasjonsbildet, se brukerveiledning  Poliklinisk konsultasjon, ferdigstilling og 
oppgjør  
 

3.3.1. Registrere ko-terapeut  
 
For å rapportere aktiviteten til begge behandlerne må ko-terapeut registreres. Det er den 
(de) som ikke står som ansvarlig behandler som skal legges inn som ko-terapeut. 

1. Klikk på . Skjermbildet Psykiatrisk konsultasjon åpnes  
2. Klikk på arkfane Psykiatri  
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3. Klikk på Legg Til under Koterapeut(er)  
4. Søk opp ko-terapeutens navn. Klikk Velg.  
5. Klikk Lagre  

 
 

3.4. Tildele ny time ved avslutning av konsultasjon  
 

 

 
 
1. Dersom pasienten skal ha ny time, klikk på Ny time/kontakt. Det er to valg: "Ny time" 

eller "Ny kontakt"  
2. "Ny time" leder direkte inn i timeboken. Ny time registreres. 

Hvis det er avklart at pasienten skal tilbake til videre behandling og når, så gis det 
time direkte i timebok  

3. "Ny kontakt" leder til Planlagt behandling – Kontakt  

 Hvis pasienten skal tilbake til kontroll endres Kontakttype til "Kontroll"  
 Hvis det er uklart om pasienten skal tilbake så opprettes kontakten med en 

kommentar i fritekstfeltet Kontaktårsak. Der bør det beskrives hva pasienten 
venter på før ny time kan gis. Pasienter havner da på avdelingens venteliste  
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3.5. Transport og tolk 

  
Transport  
Ved behov for pasientreise må dette godkjennes av behandlende helsepersonell  

 For pasienter som er inneliggende registreres dette når pasienten skrives ut  
 For pasienter som har vært i poliklinikk vil dette være registrert på siste konsultasjon  

Tolk  
Behov for tolk kan sjekkes i skjermbildet Pasientopplysninger (F5). Arkfane Andre 
opplysninger, rubrikk Språk/trossamfunn  
 

 
 

1. Definer språk og klikk Lagre  
2. Skriv inn når tolk eller transport er bestilt i fritekstfeltet Beskrivelse av tiltak i 

skjermbildet Planlagte tiltak(F7) 
3. Klikk Lagre og vinduet lukkes  

 
 

3.6. Oversikt planlagte behandlinger for aktiv pasient  
 
 

1. Velg fra menylinjen: Vis l Planlagt behandling (alltid fremst)  
 

 
 
Dette er en oversikt over pasientens planlagte kontakter på hele sykehuset, som 
enten ikke har oppmøtetid, eller som har oppmøtetid hvor pasienten enda ikke har 
møtt.  
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Når pasientenes Planlagte kontakter hentes fra Ventelisten kan det sjekkes i 
skjermbildet Planlagt behandling (Alltid fremst) om pasienten har andre planlagte 
kontakter som ikke har fått oppmøtetid, har planlagte kontakter med oppmøtetid 
som ikke er avviklet, eller planlagte kontakter ved andre avdelinger.  

 
 
 

4. Definisjoner  
 

5. Referanser 
 

 
RHF/13/03/03-14 DIPS CL Henvisning, ferdig vurdert til oppfølging 
RHF/13/03/03-40 DIPS CL Telefon- og videokonsultasjon 

 

 
 
  

dok00886.docx
dok00943.docx


DIPS CL Gi time, poliklinikk RHF/13/03/03-19 

 

___________________________________________________________________________ 
Side 12 av 12 

 


