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1 Nyheter i System X versjon 4.1.0.0

2 NLK (Norsk laboratoriekodeverk)

Man kan nå oversette analysenavn til navn som ligger i NLK (Norsk laboratoriekodeverk) for å få bedre
oversikt over utviklingen av enkelte analyser hos pasienter.

Det som har vært problem er at samme analyse har hatt mange forskjellige navn. Nå kan vi 'oversette'
alle de forskjellige benevnelsene til et felles navn som støttes av NLK.

2.1 Sammenslå analysenavn med analysenavn fra NLK

For å sammenslå analysenavn med analysenavn fra NLK går vi først til opsjoner (Alt+O fra
Startmenyen), deretter til analyse og laboratorie register (Alt+L).

Her setter vi markøren i feltet ytterst til venstre (testliste). Blant de eksisterende brytere er det en ny
bryter, rød M (Ctrl+M).

Når vi trykker på den, åpner det seg et nytt vindu der vi skal gjennomføre sammenslåingen.
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Brytere vi ser her : 

Ctrl+A - gå tilbake til labnavn som ikke har blitt sammenslått
Ctrl+W - lagre autokoblet liste
Alt+U - oppdater NLK navn til store bokstaver

Trykk Ctrl+W, følgende beskjed kommer opp på skjermen :
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Viktig å huske på at man ikke skal gjøre dette i kontorets arbeidstid. Rutinen kan fort ta opptil 1 time,
derfor er det viktig å gjøre dette etter arbeidstid.

Svarer vi JA, setter programmet igang sammenslåingen.
Når sammenslåingen er gjennomført kommer det opp følgende beskjed på skjermen.

For å sjekke hvilke analyser ikke har blitt sammenslått trykk Ctrl+A.
Følgende vindu viser seg :
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Øverste felt i vinduet er oversikt over ikke sammenkoblede analyser samt antall.
Nederste felt inneholder alle sammenslåtte analyser samt antall.

For å koble ikke-koblede analyser marker en og en analyse om gangen og trykk Ctrl+E.
Nytt vindu kommer opp der vi kan søke etter tilsvarende analysenavn i NLK sin liste.
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Søk etter analysenavn i 'Navn-feltet', marker den når man finner den som passer og trykk Enter for å
koble sammen manuelt.
I eksempelet under har vi forsøkt å koble sammen '' -F BLS '' med '' Fastende glukose ''.
Teksten man søker etter er automatisk markert med en annen farge på analysesøk resultater.
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Etter å ha trykt Enter for å bekrefte valget, går vi tilbake til listen over ukoblede analyser der vi kan se
gjennomført sammenslåing, samt fortsette på listen over
ikke-sammenkoblete analyser.

Husk å lagre via Ctrl+W på vei ut av vinduet.

2.2 Visning av NLK analysenavn under Pasient laboratorietmenyen -
instillinger

Under laboratorietmenyen i pasientjournalen er det nå to nye instillingsbrytere : 
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- Søk på NLK navn
- Vise NLK analysenavn

Samme brytere finner man også under Opsjoner -> Programbrytere -> Laboratoriet.

Disse innstillinger er personlige.

2.3 Visning av NLK analysenavn under Pasient laboratorietmenyen

I eksemplene under viser vi forskjellen på søket og visningen når instillingsbrytere er av eller på.

· Vise NLK analysenavn - av

Rekvisisjonen fra 18.10. inneholder samme analyse med forskjellige navn.
Når bryter er av vises analyser i oversikten på måten vist på bildet under.
Hver analyse har en egen 'linje' i visningen.
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· Vise NLK analysenavn - på

Bruker samme rekvisisjon som ovenfor som eksempel, denne gangen er bryter PÅ.
Analysenavn er slått sammen og det er mye enkler å se utvikling av analyse verdier.

· Søk på NLK navn - av

Når denne bryteren er av ser vi våre 'gamle' analysenavn ved rekvirering :



NLK (Norsk laboratoriekodeverk) 11

© 2017 Hove Medical Systems AS

· Søk på NLK navn - på

Når denne bryteren er på ser vi NLK sine analysenavn ved rekvirering :
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3 PasientPost

HelseRespons tilbyr PasientPost som åpner for at det kan sendes sensitive brev til pasienten. 
Pasienten mottar en link på SMS og ved bruk av bankID logger seg på for å lese posten. PasientPost
kan leses på mobil eller PC.

NB!!! 
Det er ikke lov å sende PasientPost til pasienter under 16 år.

3.1 Hvordan skrive PasientPost

For å skrive PasientPost trykk Alt+7 når du står i Pasienthovedmenyen.

PasientPost meldinger viser seg i samme liste som SMS meldinger på pasienten.
Forskjellen er at de har en 'hengelås-ikon' istedet for SMS-ikonet.

Trykk Ctrl+N for å skrive ny PasientPost/SMS.
Følgende vindu kommer opp :
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Skriv inn fritekst og huk av for 'Sensitiv innhold' for å merke meldingen som PasientPost. I vinduet over
ser du at antall tegn som er igjen er 293 (kun eksempel).
Så fort du huker av for 'Sensitiv innhold' endres lengden til 893 (kun eksempel).

Takstbrytere kommer fram etter å ha huket av for 'Sensitiv innhold'.
Alt+E - takst 2AE
Alt+B - takst 1Be .
Trykk Ctrl+S for å sende meldingen.

Vi kan også hente tekst inn i PasientPost fra andre steder i journalen via Ctrl+H.
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I eksempelet over har vi hentet et journalnotat og en labrekvisisjon.

Så fort du henter pasientdata via Ctrl+H blir meldingen automatisk registrert som PasientPost og
'Sensitiv innhold' er huket av for.

Velg takst og trykk Ctrl+S for å sende.

Når meldingen er sendt blir den også registrert som en tekstlinje under tiltak i journalnotatet med
overskrift 'PasientPost'.

4 Låse ubetalte regningskort for Dagsoppgjør

Nå er det mulig å låse regningskort for Dagsoppgjør før de er betalt / satt på giro.
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Dette kan gjøres på to steder i programmet, inne på selve regningskort og under Pasientregnskap fra
Startmenyen i det man skal kjøre Dagsoppgjør.

4.1 Låse enkelte regningskort

Inne på selve regningskortet er det nå en rød L bryter (Ctrl+L) man kan bruke for å låse ubetalte
regningskort.

Det er en av / på bryter. Når vi låser regnignskortet viser det seg et lite kryss i 'Låst-feltet' og
hengelåsikonet ovenfor bryteren blir låst.

4.2 Låse alle ubetalte regningskort ved Dagsoppgjør

Når man utfører Dagsoppgjør kan man låse alle ubetalte regningskort i perioden man velger, på en
gang.
Forutsetning er at alle regningskort har diagnose på seg.

Velger man å utføre Dagsoppgjør med noen ubetalte regningskort får man følgende beskjed  :

''Noen av kortene er ikke betalt eller satt på giro. Vil du likevel fortsette med dagsoppgjør og låse
disse?''
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Svar Ja, kortene blir låst og man kan utføre Dagsoppgjør.
Forsøker man å sende trygdeoppgjør med noen ubetalte kort er det alikevel kun betalte egenandeler
som blir meldt inn som frikortgrunnlag.

5 Hvordan bruke den nye DIPS Interactor sammen med
SystemX

Fra og med SystemX versjon 4.1.0.0 kan man rekvirere laboratorieanalyser via den nye DIPS
Interactor klienten.

DIPS Interactor startes fra SystemX og den bør ikke slås av før man skal ut av SystemX.
Da blir den slått av automatisk.

5.1 Rekvirere fra labmodulen

Hent opp pasienten og trykk Alt+L for å gå inn i labmodul.
Trykk Ctrl+E for å åpne rekvireringsmodulen.

Hvis man har flere forskjellige rekvireringsmoduler installert får man opp valg som vist på bilde
ovenfor.
Er det kun en rekvireringsmodul som er installert vises ikke valgmulighet. Istedet går man rett inn i
modulen.

I eksempelet over velger vi DIPS Interactor. Rekvireringsmodul kommer opp på skjermen.
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Søk opp analysen eller velg fra mapper til høyre i bilde og trykk Enter.
Valgte analyser viser seg under valgte tjenester.

Når man har valgt alle analyser man skal rekvirere, trykk på 'diskett-ikonet'. Man kommer tilbake til
SystemX og kan se rekvirerte analyser.
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5.2 Finne rekvisisjon i lab'en fra Startmenyen og sending av den

Fra labmodulen i Startmenyen finner man rekvisisjoner som er bestilt av legen.
Marker pasientnavnet og trykk Ctrl+E for å åpne Dips Interactor.

DIPS Interactor åpnes.
Vi finner rekvisisjonen, markerer den og trykker på 'Utskrifts-ikonet'.
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Følgende vindu kommer opp.

Trykk OK.

Man kommer tilbake til hovedvinduet i DIPS Interactor, 'Send til sykehus - bryteren' er nå synlig.
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Trykk på den, rekvisisjonen blir sendt, man sendes tilbake til SystemX og der kan vi se at
rekvisisjonen er borte fra arbeidslisten.

5.3 Autotakst innstillinger

Vi kan sette opp innstillinger sånn at vi får automatisk 701A på regningskortet ved rekvirering via IHR.

For å aktivere funksjonaliteten går vi til O (opsjoner) fra Startmenyen i SystemX.
Deretter P (programbrytere).
Marker laboratoriet på venstre siden.
Brytere som slår av/på funksjonaliteten heter 'Taksere ved sending' og 'Autotakst ekst. rekv.'.
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'Taksere ved sending' er kontorbryter og aktiverer funksjonaliteten for alle på kontoret, mens
'Autotakst ekst. rekv.' er en personlig bryter og gjelder kun den enkelte brukeren .

I eksempelet under er de aktive (grønne).

6 Hvordan bruke IHR rekvireringsmodul sammen med
SystemX

Fra og med SystemX versjon 4.1.0.0 kan man rekvirere laboratorieanalyser og røntgen via IHR
klienten.

IHR startes fra SystemX og den bør ikke slås av før man skal ut av SystemX.
Da blir den slått av automatisk.

6.1 Rekvirere fra labmodulen

Hent opp pasienten og trykk Alt+L for å gå inn i labmodul.
Trykk Ctrl+E for å åpne rekvireringsmodulen.

Hvis man har flere forskjellige rekvireringsmoduler installert får man opp valg som vist på bilde
ovenfor.
Er det kun en rekvireringsmodul som er installert vises ikke valgmulighet. Istedet går man rett inn i
modulen.

I eksempelet over velger vi IHR. Rekvireringsmodul kommer opp på skjermen.
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Søk opp og rekvirer analyser.
Når alle ønskede analyser er rekvirert marker navnet til pasienten og trykk 'lagre''.

Man kommer tilbake til SystemX, men rekvisisjonen viser seg ikke i journalen før den faktisk er sendt.

6.2 Finne rekvisisjon i lab'en fra Startmenyen og sending av den

Fra labmodulen i Startmenyen finner man rekvisisjoner som er bestillt av legen.
Marker pasientnavnet og trykk Ctrl+Ø for å åpne IHR-modulen.

IHR åpnes.
Vi finner rekvisisjonen, markerer den og trykker 'Forbered og etikettutskrift'.
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Vi ser at etiketten er utskrevet.

Først etter at dette er gjennomført kan vi trykke på 'Fullfør' for å sende rekvisisjonen.

Vi ser at rekvisisjonen 'blir borte' fra visningen.

For å sjekke status på den. Marker 'Oversikt sendte rekvisisjoner'. Under utvalg kan du velge
forskjellige status (sendt, venter, ok, feilet, alle) og husk og trykke 'Refresh - bryteren'. 
I eksempelet under valgte vi å se på de som har status OK.

Først etter at rekvisisjonen er sendt kan vi også se den under laboratorietmodulen i pasientjournalen.
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6.3 Rekvirere fra 'Diverse undersøkelse-modulen'

For å nå IHR fra 'Diverse undersøkelser-modulen' trykk Alt+9 når du står i Pasienthovedmenyen.

Trykk  Ctrl+E for å starte IHR.

6.4 Rekvirere fra Cyt-modulen

For å nå IHR fra 'Cyt-modulen' trykk Alt+G når du står i Pasienthovedmenyen.

Trykk  Ctrl+E for å starte IHR.

6.5 Rekvirere fra RTG-undersøkelser modulen

For å nå IHR fra 'RTG undersøkelser-modulen' trykk Alt+2 når du står i Pasienthovedmenyen.

Trykk  Ctrl+R for å starte IHR.
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6.6 Autotakst instillinger

Vi kan sette opp instillinger sånn at vi får automatisk 701A på regningskortet ved rekvirering via IHR.

For å aktivere funksjonaliteten går vi til O (opsjoner) fra Startmenyen i SystemX.
Deretter P (programbrytere).
Marker laboratoriet på venstre siden.
Brytere som slår av/på funksjonaliteten heter 'Taksere ved sending' og 'Autotakst ekst. rekv.'.

'Taksere ved sending' er kontorbryter og aktiverer funksjonaliteten for alle på kontoret, mens
'Autotakst ekst. rekv.' er en personlig bryter og gjelder kun den enkelte brukeren .

I eksempelet under er de aktive (grønne).

7 Registrering og rapportering av fritt behandlingsvalg \
privat sykehus (tilgjengelig f.o.m. v 4.1.1.)

7.1 Bryterinstillinger

Det har blitt laget nye instillingsbrytere som må avktiveres for at denne funksjonaliteten skal kunne
'aktiveres' i SystemX.

Gå til O (opsjoner), deretter P (programbrytere).

Bryter 'Privat sykehus' må stå på. Det gjør at vi får fram F-bryteren (Alt+F) i Startmenyen.
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Bryteren 'Venteliste aktiv' må stå på. Gjør at vi får tilgang til ventelisten både i Startmenyen (Ctrl+L) og
Pasient hovedmenyen (Ctrl+L).
I tilleg får man tilgang til registrering a voperasjoner i Pasient hovedmenyen, rød K (Ctrl+K).

Bryteren 'Poliklinisk episode' gjør at man får valg om å opprette episode fra regningskortet hvis
polikliniske eller FBV - takster er valgt.
'Fritt behandlingsvalg' er en gruppekode som settes på leger sommjobber hovedsakelig med dette
eller så kan gruppekoden settes på selve regningskortet for de som jobber med forskjellige avtaler.
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7.2 Operasjonsmaler

For å lage operasjonsmaler gå til O (opsjoner) fra Startmenyen, deretter rød E (Ctrl+E).

Nå kan man knytte polikliniske takster og velge 'Godkjent fritt behandlingsvalg' under debitor.

7.3 Innkommende henvisninger (for private sykehus)

Om man mottar henvisning elektronisk, skanner den inn eller opretter manuelt en inkommende
henvisning på pasienter som allerede går til legen (forutsatt opprinnelige henvisningen ikke ligger i
journalen) kan man nå velge 'fritt behandlingsvalg' og 'fritt behandlings tjeneste'.
I tillegg er det en del andre felter som kan fylles ut.
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- Rett til helsehjelp (Alt+0) :

- Hvis ja innen (Alt+1) :

Her velger vi ant. måneder utifra listen og datoen blir regnet ut automatisk.

- Omsorgsnivå (Alt+2) :

- Henvisningstype (Alt+3) :

- Frittbehandlingsvalg (Alt+4) :

- Fritt behandlingstjeneste :
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- Vurderingsdato (Alt+5) :

Dato for når henvisningen ble vurdert for første gang.

- Second opinnion :

Ja eller Nei
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- Fagområde (Alt+6) :

Her ligger det en lang liste vi kan velge fra. Under ser du et utkast fra listen.

- Ny tilstand (Alt+7) :

- Tilstandsgruppe : 

Her ligger det en nesten like lang liste som under fagområde. Scroll deg ned til du finner passende
'tilstand'.
Eks :

- Ventetid sluttdato (Alt+8) :

Her velger vi dato fra kalenderen som 'popper opp'.

- Ventetid sluttkode :

Her velger vi fra listen.



Registrering og rapportering av fritt behandlingsvalg \ privat sykehus (tilgjengelig f.o.m. v 4.1.1.) 31

© 2017 Hove Medical Systems AS

Til slutt kan vi registrere eventuell 'Utsettelseskode' :

7.3.1 Oversikt over utførte operasjoner

Her er det også kommet en del nye felter til avhuking.

Velger vi å ta med ventelisteregistreringer med i utrekket dukker det opp et par ekstra felter :

Her kan vi velge om å 'ta med' kun registreringer med vurderingsdato (de som har fått satt opp time til
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vurdering). Vi kan i tillegg huke av for 'Kun henvisninger merket til NPR'.

Hvis vi fjerner 'haken' på 'Kun pålogget brukers kontor' kan vi velge hvilke kontorer vi skal ta med i
utrekket hvis det er flere som er registrert på samme database.

7.4 Opprette episode fra regningskortet

For å aktivere funksjonen for å opprette episoder / operasjoner fra regningskortet må 'Poliklinisk
episode' - bryter være på (se bryterinstillinger).
Hvis 'Fritt behandlingsvalg' er aktivert under gruppekoder vil gruppekoden 'FBV' kommer automatisk
på regningskortet.
Den kan også settes på på selve regningskortet.
regningskortene må være merket med 'FBV' for at man skal kunne sende inn refusjonskrav under
FBV ordningen.

Det er to måter å opprette kobling mellom regningskortet og episoden:
- Lage regningskortet først og deretter opprette en episode
- Opprette operasjonen først og deretter koble til regningskort

7.4.1 Lage regningskortet først og deretter opprette en episode

Systemet kan settes opp til å automatisk registrere episoder når man har registrert et regningskort. 
Dette er styrt av en konfigurasjon som i utgangspunktet er satt til å reagere på alle FBV takster og
201b. Denne konfigurasjonen kan endres.

Eks.:
Opprett et regningskort med tf.eks. takst SA91.
Idet man lagrer regnignskortet blir man spurt om man vil opprette en episode.
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Svarer man JA, blir det opprettet episode for pasienten.
Etter det blir man spurt om man vil velge en hevnisning som skal knyttes til episoden.

Svar JA.
Først får man opp en liste over alle henvisninger som ligger i journalen til pasienten.
Hvis en av dem skal velges, marker dato til henvisninigen i kollonen til venstre og trykk Enter.

Deretter må man velge riktig operasjonsmal.
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Etter at regningskortet er lagret, kan dere se at operasjonen ble registrert ved å gå til Ctrl+K fra
Pasienthovedmenyen.

Ved å trykke Alt+E kan vi endre data knyttet til operasjonen  hvis nødvendig.
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Viktig: Dersom du har inne bryteren «Hente opr.type», vil data leses inn fra malen denne operasjonen
er koblet til. Endringer i dette vinduet vil ikke endre på malen.

7.4.2 Opprette operasjonen først og deretter koble til regningskort

Hvis man først registerer en operasjon og deretter oppretter regningskort vil operasjonen automatisk
bli koblet til regningskortet.

Det ser vi i operasjonesvinduet (Ctrl+K).



Nyheter i System X versjon 4.1.36

© 2017 Hove Medical Systems AS

Dersom det skulle være tilfelle at det er registrert mer enn en operasjon for pasienten på den aktuelle
dagen, vil man ved lagring av regningskortet bli bedt om å velge en av disse operasjonene. 

7.5 Behandlerkravmelding

Behandlerkravmelding vil også gå som før men gruppekode må settes til FBV for å kunne rapportere
fritt behandlingsvalg til HELFO.
Hvis det er regningskort som mangler episoder vil du bli spurt om å lage ny episode på samme måte
som når man lagrer et regningskort med aktuelle takster.

7.6 NPR uttrekk

Uttrekk til NPR gjøres fra F (Alt+F) fra startmeny.
Velg periode og opsjoner og trykk rød X (Ctrl+X) for å lage NPR melding. Hvis bryteren E er grønn blir
meldingen sendt til NPR elektronisk.
Hvis den er rød får du mulighet til å lagre en fil til disk.

I listen er episoder som mangler en referanse til henvisning markert med rødt.

For å knytte de til en henvisning, marker episoden og trykk på rød H (Ctrl+H) for å knytte henvisningen
til episoden.
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Hvis et regningskort mangler kobling til en episode kan vi søke de opp ved å trykke på svart R (Alt+R)

Man knytter henvisning på samme måte som fra regningskortet.

TIPS: Trykk 'Merk alle' - bryteren for å merke alle kort i listen.
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