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Reseptmodulen 
I reseptmodulen har det skjedd en del endringer i henhold til krav og ny akseptansetest med 
direktoratet for e-helse. I tillegg er det gjort utbedringer basert på ønsker fra kunder. 

Fornying av tidligere medikamenter 
Ved fornying fra LIB-listen (Legemidler i bruk) vil det nå tas med tidligere verdi i "F/B"-feltet. Dersom 
medikamentet tidligere er markert som F for fast, vil den fortsatt stå markert som F ved fornying. Det 
samme med behovsmedisin. Dette gjelder også for resepter som blir fornyet via Reseptformidleren 
(RF), men ikke for resepter som fornyes fra Historikk. Det vil fortsatt være mulig å gjøre om på 
resepten ved fornyelse dersom ønskelig. 

Fornying gjøres ved å trykke "Enter" på et medikament i LIB-listen. Medikamentet hentes da over i 
klargjøringsvinduet til venstre og dersom man skal gjøre endringer på f.eks styrke eller 
pakningsstørrelse trykkes "Ctrl + X". For å gå ut av fornyelse-modus – trykk "Alt + N". 

 

Gjør man en endring i DSSN-feltet vil brukeren nå gjøres oppmerksom på at kortdose-feltet ikke 
nødvendigvis tilsvarer endringen man har gjort i DSSN-feltet og kortdosen blir fjernet. Endringen er 
gjort etter krav fra Direktoratet for e-helse. 

Ved fornying med endring opprettes en ny oppføring i LIB og den gamle oppføringen legger seg som 
KUR inntil den nye resepten sendes og den gamle blir tilbakekalt. Dersom man ikke fullfører sending 
av ny resept, men sletter den før den blir sendt må du manuelt endre LIB-oppføringen tilbake til Fast- 
eller Behovsmedisin.  

Når man fornyer en resept så tilbakekalles den utgåtte resepten automatisk og resepten vises med 
kryss over konvolutten i System X. Dette kan da oppfattes slik at pasient ikke har vært og tatt ut 
medisinen. Det trenger ikke å være tilfelle, da resepten tilbakekalles uavhengig av om resepten er 
ekspedert eller ikke.  Utleveringsmeldingen blir ikke slettet og kan fortsatt brukes til å se hvor mye 
pasienten har hentet ut. 



For at automatisk tilbakekalling av aktiv resept skal fungere må man ved fornying av resepter ta 
utgangspunkt i medisinoppføringen i LIB. Dersom man forsøker å fornye resepter fra Historikk-fanen 
og resepten også ligger i LIB vil man få følgende feilmelding: 

 

 
Visning av kur  
Vi har rettet visningen av seponerte oppføringer som ble liggende som kur under «Legemidler i bruk», 
ved seponering på dagens dato vil også resepten tilbakekalles automatisk fra Reseptformidleren. Vi 
har også rettet feil som gjorde at kur-resepter som er utgått hos Reseptformidleren ikke kunne slettes 
fra «Legemidler i bruk». 

 

Resept på preparater tidligere omsøkt på §3a og §3b 
Når man lagrer resept med §3a eller §3b vises bildet nedenfor.  

 
Dersom pasienten har et godkjent vedtak på preparatet som foreskrives skal alternativet "Pasienten 
har gyldig vedtak" velges. 
  
Deretter kommer dette bildet frem: 

 
  
Informasjonen man trenger for å fylle ut dette finner man på pasientens vedtaksbrev mottatt fra 
HELFO. 

- Refusjonskode 



o Obligatorisk felt fra reseptformidleren og grunnen til at dere ikke får sendt 3A 
resepter elektronisk i dag da dette ikke blir sendt med. 

- Godkjent til  
o Fyll inn dato for når vedtaket varer til eller hak av for livslangt vedtak dersom det ikke 

er noen begrensning i varighet. 
o Ved ukjent varighetsdato settes ingen dato og du vil få opp samme spørsmål ved 

neste gangs forskrivning av samme preparat. 
 

Seponering, sletting og tilbakekalling 
Vi har rettet visningen av seponerte oppføringer som ble liggende som kur i LIB-listen. Ved seponering 
på dagens dato vil også resepten tilbakekalles automatisk fra RF. Vi har også rettet feil som gjorde at 
resepter som er utgått hos RF ikke kunne slettes fra LIB.   

Ved forskriving av tidligere seponert preparat der seponeringsdato er nyere enn sist forskrevet dato 
vil du få et spørsmål: "Er du sikker på at du vil forskrive PREPARAT medikamentet ble seponert 
dd.mm.åååå?". 
 

Aktuelle medisiner 
Viser nå kun aktive resepter på pasient og resepter med seponeringsdato frem i tid. Seponerte 
medisiner vises med rød skrift. 

  

"Varer til" viser gyldigheten til resepten på RF eller seponeringsdato for seponerte medisiner. 

 

Endring i tilgang for medhjelpere 
Som følge av krav fra Direktoratet for e-helse har ikke lenger medhjelpere tilgang til å kunne seponere 
eller slette oppføringer i LIB. Ved klargjøring av resepter under "Dagens medisiner " vil det fortsatt 
være mulig å fjerne feilregistrering, så sant resepten ikke er sendt eller skrevet ut. 

 

Interaksjoner 
Ved åpning av reseptmodulen vil det bli kjørt en interaksjonssjekk fra LIB mot RF, så sant samtykke for 
oppslag foreligger på pasienten. I henhold til krav vil interaksjonssjekken gi varsling på alle resepter 
registrert hos RF og mottatte utleveringsmeldinger. For å kunne hente informasjon fra RF kreves det 
Buypass-signering hver gang man logger inn i System X.  

Det vil nå være mulig for lege å markere en interaksjon som vurdert. Dette gjøres fra 
interaksjonsvinduet i reseptmodulen. Trykk "Alt + M" Vurderingen blir gjeldene 1 år (standard varighet 
for en eResept), og vil være synlig for alle kontorets brukere.  



 

 

Andre endringer i reseptmodulen 
Dersom oppslag mot RF ikke blir gjennomført vil man få en beskjed ved signering: "Det er ikke gjort 
oppslag i reseptformidler".  

Ekstra informasjon til apoteket kan medsendes i Merknadsfeltet. 

Rapporter som i tidligere versjoner har manglet skille mellom medikamenter er nå rettet. Dette 
gjelder alle rapporter som ligger under Ctrl+P (Rød P), samt multidoseutskrift. 

Ved multidoseutskrift vil ikke lenger aktuelle oppføringer legge seg under "Dagens medisiner".  

 

Sysvak  
  

Det er lagt til et nytt felt i vaksineregistrerings-vinduet, hvor brukeren kan skrive inn styrke på 
vaksinen. Det er valgfritt om man ønsker å registrere styrke eller ikke. Det er også lagt inn en kolonne 
som viser styrke i listen over registrerte vaksiner.  

Lista over tilgjengelige vaksiner ble tidligere hentet fra FEST, og kunne inneholde styrke og volum. 
Lista hentes nå fra Sysvak, hvor denne informasjonen ikke følger med. Kolonnene Styrke og volum er 
derfor fjernet fra listen over tilgjengelige vaksiner, men brukerne kan om ønskelig skrive det inn selv, 
etter at de har valgt en vaksine.  



Lista over tilgjengelige vaksiner hentes fra Sysvak, og vises i lista med Sysvak-koder, ikke ATC-koder 
som tidligere. Info om preparatet dukker opp som hinttekst om man holder muse-pekeren over et 
preparat.  

Man kan fremdeles bla i vaksinelista ved å trykke en bokstav, og velge vaksine ved å trykke enter.  

Det er lagt til et felt i vinduet som viser registrerte vaksiner for å vise styrke på vaksinene. Kolonnen 
for atc-koder er byttet ut med kolonnen "Preparat", som viser Sysvak-koder.  

Sending av vaksiner til Sysvak benytter seg nå av det oppdaterte kodeverket fra Sysvak.  

Sletting av vaksiner hos Sysvak benytter seg nå av det oppdaterte kodeverket fra Sysvak. Sletting av 
tidligere vaksiner henter den informasjonen som var gjeldende da vaksinen ble registrert.  

Utskrift av vaksinekort inkluderer nå de nye vaksinekodene, samt beskrivelse slik det kommer fra 
Sysvak. Det er rettet en feil der datoene for vaksinene gikk utenfor arket om man hadde samme 
vaksine flere ganger.  

Det er rettet flere feil i forbindelse med endring av vaksiner lagret i journalnotater. Vaksiner som blir 
endret blir nå lagt til i journalnotatet med tillegget "Endring" foran.  

Det er lagt inn funksjonalitet på knappen merket H i vaksineregistreringsvinduet, som sender en 
forespørsel til Sysvak om oppdatert kodeverk.  

• Det er lagt til en engangsjobb for avbildning mot preparatkoder av eksisterende 
SYSVAKoppføringer i journalsystemet. Jobben kan settes på pause ved å lukke fremdriftsvinduet 
som vises, men vil tas opp igjen ved neste åpning av vaksinevinduet.  
• Dersom avbildningen ikke fører til knytning mot preparatkode for en vaksine, vil det være 
mulig å endre vaksinen for å rette den aktuelle vaksineoppføringen. Når den eventuelle rettingen 
er foretatt, vil det ikke lengere være mulig å endre vaksinen.  
• Ved batch-sending til SYSVAK vil ikke avbildede vaksiner avbildes med nyeste tilgjengelige 
preparatkode. Dersom dette ikke lykkes, vil enkelte av oppføringene ikke kunne sendes inn og 
vises som feilet. Disse usendte vaksinene vil da måtte rettes manuelt før ny innsending.  

  

 

Innsending av behandlerkrav med henvisningsinformasjon for 
avtalespesialister.  
  

Henvisningsinformasjon  
Det er lagt til mulighet i System X for at avtalespesialister kan sende inn informasjon om henvisning i 
behandlerkravmeldingen (BKM). Nødvendig informasjon er henvisningsdiagnose, relatert behandler 
(henvisers HPR-nummer) og henvisningsdato (når utstedt).  

Det er gjort endringer i Importprogrammet slik at når nødvendig henvisningsinformasjon er tilstede i 
elektronisk overførte henvisninger så vil denne bli importert med meldingen. Programmet vil nå skille 
på henvisningsdato og mottaksdato.  



For henvisninger som er registrert tidligere eller registrert manuelt og som mangler nødvendig 
informasjon så kan man registrere dette fra korrespondansemenyen. Åpne henvisningen i editoren.   

  

Henvisningsperiodeinformasjon må registreres som før, hvis ikke blir det ikke laget noen kobling 
mellom regningskor og henvisning. Registrer Henvist dato og Mottaksdato. Hvis man trykker rød D får 
man opp menyen for å registrere eller endre henvisningsdiagnoser.   

  

Trykk rød D i dette vinduet for å legge til en diagnose eller trykk Del for å slette.   

NB! For at endret informasjon om diagnoser og datoer skal lagres må W trykkes nn i editoren 
(henvisningen) før man forlater denne.  

  

Innstillinger  
Under programbrytere (Startmeny -> Opsjoner -> Programbryter) under Pasientregnskap kan man 
skru av og på følgende brytere:  

  

  

Sjekk henvinfo v. åpning Regningskortenes henvisningsinformasjon vil bli kontrollert i det 
pasientregnskapsvinduet blir åpnet.  

Sjekk henvinfo v. sending Regningskortenes henvisningsinformasjon vil bli kontrollert i det man sender 
behandlerkravet.  



Bryterne er satt på som standard.   

  

Pasientregnskapet  
 Hvis bryterne som er nevnt over er på vil man få følgende advarsel hvis det mangler 
henvisningsinformasjon på regningskortene når man kommer inn i pasientregnskapet   

  

Hvis man velger ja her får man opp vinduet for å rette henvisningsinformasjon:  

  

Vinduet viser en liste med regningskort som ikke har fullstendig henvisningsinformasjon. For hvert 
regningskort er det felt som forteller om hvilken informasjon som er registrert eller mangler. I 
nederste del av vinduet er det et felt som gir forklaring på feilkodene. Teksten for aktuelle feil for det 
markerte regningskortet i listen er uthevet.   

I tabellen så har tittelfeltet en feilkode (PVRHD) som også er gjenspeilet i den knappen man skal trykke 
på for å rette den aktuelle feilen:  

  

P Koble regningskort til henvisningsperiode.  

Programmet prøver å koble regningskortet til en henvisningsperiode.    



Denne feilen oppstår hvis man ikke valgte en henvisningsperiode i det man åpnet pasienten og laget 
et regningskort.  

  

V Koble en henvisning til regningskortets henvisningsperiode  

Det kommer opp en liste over henvisninger hvis det finnes henvisninger som ikke allerede er koblet til 
en henvisningsperiode. Hvis ikke får man mulighet for å lage en ny henvisning.  

  

R Koble regningskortets henvisning til henviser.  

Det mangler adresseinformasjon på henvisningen og man får opp adresselisten for å velge avsender.  

  

H Endre henvisers HPR-nummer/addresseinformasjon  

Henter opp vinduet for å redigere en adresse i adresselisten  

  

D Legge til/endre henvisningsdiagnose i henvisning.  

Vinduet for å redigere hevnisningsdiagnoser blir åpnet   

  

I tillegg er det to knapper for å søke eller oppdatere listen:  

O Oppdater søket med de valgte datoene.  

 Søk etter regningskort for valgt periode (samme som O).  

  

Listen med regningskort som har mangler kan også åpnes fra Pasientregnskapet ved å trykke på sort  

J.  

 Vise regningskort med manglende henvisningsinformasjon for valgt periode eller dag  



  

Hvis man trykker på rød T for å sende inn trygdeoppgjør vil programmet på nytt kontrollere 
regningskortene for manglende henvisningsinformasjon (kan skrus av med bryter nevnt over) og man 
får på nytt spørsmål om å se feillisten. Hvis man svarer nei på dette vil behandlerkravet sendes inn 
med feil. Programmet vil uansett kontrollere opplysningene når meldingen blir generert og gi følgende 
feilmelding etter at behandlerkravet er sendt:   

  

  

  

Hvis man vil se på eller rette henvisningsinformasjon på allerede innsendte regningskort kan man 
trykke sort T fra pasientregnskapet for å åpne Oversikt over sendinger til trygdekontoret. Ved å 
markere aktuell innsending og trykke sort J får man opp feillisten for den innsendingen.  

  

Det vil da stå i feillisten hvilket sendingsnummer de viste regningskortene hører til:  



  

 

Pasientpost  
Det er ikke lenger noen begrensning på antall tegn som kan benyttes ved pasientpost. 
Tegnbegrensningen øverst i pasientpostvinduet er også fjernet. 

 

Kjente feil / mangler 
Ved henting av medisin fra egen liste lagres ikke egendefinert kortdose når resepten lagres. Dette vil 
rettes i System X v 5.1. 

Enkelte brukere opplever å miste fokuset på System X ved sending av e-resept. Feilen er ikke 
konsekvent og oppstår ikke hos alle brukere. Vi jobber med å løse problemet. 


