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1 SystemX - kurshefte

Dette er en hefte der vi har tatt ut de aller viktigste delene av programmet for hurtig innføring i
SystemX. 
Her finner vi også de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til.

2 Innlogging i System X

Skriv inn ditt brukernavn, trykk Tabulator for å gå til passordfeltet, og skriv inn ditt passord. Trykk Enter
for å logge inn.

Om du ser feilmeldingen som vist under når du prøver å logge inn, sjekk om Caps Lock-funksjonen er
aktivert på tastaturet. Av sikkerhetshensyn er innloggingsfunksjonen i System X såkalt "case-sensitiv",
det vil si at det ikke godtas bruk av store bokstaver dersom brukernavn og passord inneholder små
bokstaver og omvendt.

Du får fire innloggingsforsøk. Dersom du ikke får logget inn i løpet av disse fire forsøkene, vil System
X lukkes igjen. Om du har glemt passordet, ring oss på 48 22 57 80 for å få et innloggingspassord til
engangsbruk. System X gir deg beskjed dersom du har ett innloggingsforsøk igjen. Den mest vanlige
feilen er å bytte om brukernavn og passord.

Etter å ha tastet inn korrekt brukernavn og passord må du bekrefte at datoen er korrekt. Dersom du
ønsker å arbeide med en annen systemdato, velg ønsket dato ved å bla frem/tilbake ved hjelp av
piltastene. Trykk Enter når du har valgt riktig dato. Du vil nå være innlogget i System X.

Om du logger inn som medarbeider, må du velge ansvarlig lege fra brukerlista. Bla i brukerlista ved
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hjelp av piltastene. Trykk Enter for å velge. Etter å ha valgt lege vil du nå være innlogget i System X.

3 Hente/søke etter pasient

Fra Startmeny kan man hente opp søkefunksjonen for kartoteket med Alt+H. 

I kartotekvinduet har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJONBESKRIVELSE
ESC Lukke kartotekvinduet
ENTER Start søk/Hente valgt pasient
Alt+E Endre søkebegrep
Alt+R Registrere som ny pasient

Lagre ny kolonnebredde
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"Hente lege" Pasientens faste lege hentes automatisk når pasienten hentes
"Fornavn søk" Inkluderer pasientens fornavn i søket
"Vise merking" Viser merking av journalen
"Vise fast lege" Viser pasientens faste lege
"Hente pas. på ID" Søke etter pasientens ID-nummer i System X
"Vis alle" Viser alle pasienter uansett status

I kartotekvinduet har du mulighet for å søke etter pasient ved hjelp av fødselsdato, personnummer,
etternavn eller fornavn. Du kan også søke fram pasient ved å taste inn 2-3 bokstaver av fornavn eller
etternavn. Vi anbefaler å søke på pasientens fødselsdato/personnummer for å unngå eventuelle
dobbeltregistreringer. Trykk Enter for å starte søket.

Hvis pasienten allerede er registrert i kartoteket, vil du få opp en liste over de pasientene som passer
med søket ditt. Bla deg fram til rett pasient med piltastene, og trykk Enter for å hente pasienten. Hvis
pasienten ikke finnes, får du beskjed om at ingen er funnet. Du må da registrere den nye pasienten.

4 Registrere ny pasient

Dersom du får beskjeden "Ingen funnet" finnes ikke pasienten i kartoteket. Du kan enkelt registrere en
ny pasient ved å trykke Alt+R.

Du vil nå befinne deg i vinduet for registrering av pasientens personalia.
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Nødvendige felter som må inneholde opplysninger om pasienten, er feltene for etternavn, fornavn,
fødselsdato,kjønn og om man er utenlandsk statsborger (dette spørsmålet kommer opp automatisk
når man 'hopper videre' fra kjønn-feltet).Klikk på feltet "Kart" for å velge pasientens status i kartoteket.
Kodeliste for kartotekstatus vises automatisk. Bruk piltastene for å velge ønsket status fra kodelisten,
og trykk Enter. Du kan også dobbeltklikke på ønsket status med musen. Den vanligste
kartotekstatusen er "A" for aktiv. Status oppdateres via fastlegeliste innlesning. Når alle de nødvendige
feltene er fylt inn, vil du få spørsmål om å lagre grunndataene. Svar "Ja" for å lagre grunndataene i
kartoteket dersom disse er korrekte. Svarer du nei, vil ikke opplysningene lagres i System X.

Hvis pasienten har eller får frikort, må dette registreres i System X av regnskapsmessige hensyn.
Frikort kan registreres i personaliavinduet, eller direkte på pasientens regningskort. Når du befinner
deg i personaliavinduet, trykk Alt+I for å gå til feltet "Frikort". Skriv inn de to siste sifrene i årstallet
frikortet gjelder for. For frikort som gjelder i 2013 skriver du inn "13", for 2014 skriver du inn "14" og så
videre.
Vi kan også registrere frikort på selve regningskortet via 'Frikortspørring'-funksjon der vi sjekker
direkte hos NAV om pasienten har frikort eller ikke.

4.1 Registrere adresse

Når du befinner deg i personaliavinduet, trykk Ctrl+A for å registrere pasientens adresse. I feltet "Type
adresse", vil du se en liste over tilgjengelige adressetyper når du skriver inn en bokstav. Skriver du
f.eks. inn bokstaven "F", vil du se alternativene ferieadresse og folkeregisteradresse. Velg ønsket
adressetype fra listen og trykk Enter.
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Feltet "Primæradresse" styrer hvilket trygdekontor pasienten knyttes til. Den første adressen som
registreres på pasienten vil alltid være pasientens primæradresse. Trykk Tabulator for å gå videre til
neste felt. Skriv inn pasientens adresse. System X vil huske adressene som legges inn ved
registrering. Hvis adressen allerede eksisterer i listen, velg fra denne. Fyll deretter inn postnummer.
Kommunenavn, kommunenummer og tilhørende trygdekontor vil legges inn automatisk på grunnlag av
postnummeret du skriver inn. Det er derfor viktig at postnummeret er korrekt. Når du har fylt inn alle
adresseopplysninger, trykk Ctrl+W for å lagre. (Feltene "Flyttet inn/ut" er normalt unødvendige å fylle
ut)

Når du befinner deg i personaliavinduet, trykk Ctrl+A for å registrere flere adresser på pasienten. Følg
fremgangsmåten som forklart ovenfor. Husk å merke av i feltet "Primæradresse" dersom adressen er
pasientens primæradresse. Det er mulig å registrere så mange adresser du ønsker på en pasient. Alle
adresser som er registert på pasienten vil vises i personaliavinduet. Pasientens primæradresse vises i
listen med fet rød skrift.

For å slette en adresse trykk Alt+S for å gå til listen over pasientens adresser. Du kan bruke piltastene
eller klikke med musen for å velge adressen som skal slettes. Trykk deretter Ctrl+Delete for å slette
valgt adresse.
System X tillater ikke sletting av pasientens primæradresse. For å slette primæradressen, må du først
merke en av pasientens andre adresser som primæradresse.

4.2 Registrere arbeidsgiver

I personaliavinduet, trykk Ctrl+G for å registrere pasientens arbeidsgiver. Yrket du la inn i feltet "
Yrke/stilling" i personaliavinduet vil vises her. Hvis pasienten har et annet yrke/stilling, skriv inn riktig
yrke/stilling. Trykk Tabulator for å gå til feltet for arbeidsgiver. Skriv inn navnet på pasientens
arbeidsgiver. System X husker alle arbeidsgivere som blir lagt inn.
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Om arbeidsgiveren har vært registrert tidligere på en annen pasient, vil denne vises automatisk i en
liste. Bruk piltastene for å bla opp/ned i listen, og velg riktig arbeidsgiver ved å trykke Enter. 
Dersom arbeidsgiveren ikke er registrert, legger du inn navnet på arbeidsgiveren direkte. Du kan også
legge inn annen kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer osv. Lagre registreringen av
arbeidsgiveren ved å trykke Ctrl+W.Den første registrerte arbeidsgiveren blir automatisk pasientens
hovedarbeidsgiver. Du slipper å registrere en arbeidsgiver i System X mer enn én gang.
 Feltene "Begynt dato" og "Sluttet dato" fylles normalt bare ut hos bedriftshelsetjeneste.

Når du befinner deg i personaliavinduet, trykk Ctrl+G for å registrere flere arbeidsgivere på pasienten.
Følg fremgangsmåten som forklart ovenfor. Husk å merke av i feltet "Hovedarbeidsgiver" dersom
adressen er pasientens hovedarbeidsgiver. Det er mulig å registrere så mange arbeidsgivere du
ønsker på en pasient. Alle arbeidsgivere som er registert på pasienten vil vises i personaliavinduet.
Pasientens hovedarbeidsgiver vises i listen med fet rød skrift.

For å slette en adresse, trykk Alt+Y for å gå til listen over pasientens arbeidsgivere. Bruk piltastene
eller klikk med musen for å velge arbeidsgiveren som skal slettes. Trykk deretter Ctrl+Delete for å
slette valgt arbeidsgiver.
System X tillater ikke sletting av pasientens hovedarbeidsgiver. For å slette hovedarbeidsgiveren, må
du først merke en av pasientens andre arbeidsgivere som hovedarbeidsgiver. 

4.3 Registrering av DUF nummer\annen ID på utenlandske pasienter

Nå kan man registrere DUF nummer \ annen ID på pasienter.

I kartotek vinduet må man først aktivere 'Hente pas. på annen ID - bryteren' (skal være grønn).
Da får man opp et nytt felt istedet for fødselsdato og personnumer feltet.

Vi velger DUF i eksempelet under :
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Personalia-vinduet ser annerledes ut nå.

Som vi ser i eksempelet ovenfor, vises identifikasjonen nederst i pasient personalia-vinduet.

4.3.1 Makro for DUF/annen ID

Vi har laget et eget makro for DUF/annen ID registreringen som kan brukes for å få DUF/annen ID'en
automatisk i diverse type korrespodanse (brev, henvisninger, skjemaer o.l.).

Den ligger under Pasientopplysninger i makrolisten og har hinttekst 'Identifikasjon' :
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Når det blir brukt i et brev ser det slikt ut, hvis vi bruker DUF som id :
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4.3.2 Liste over forskjellige ID typer

Følgende typer ID kan man bruke for å registrere pasienten i kartoteket :

  

4.4 NHN Personregister

Nytt i denne versjon er :
· Import av ny pasient til SystemX via NHN Personsøk
· Oppdatering av personalia opplysninger på eksisterende pasient i SystemX
· Mulighet for å automatisere import og oppdateringsrutiner.

Vi søker etter pasient i kartoteket på vanlig måte (minimum 2 kriterier må fylles ut).
En ny bryter kommer fram, rød S (Ctrl+S).

Denne bryteren åpner vinduet for søk i NHN Personregister og utfører umiddelbart søk med
parameterne som er fylt inn i 'kartotek-vinduet'.
Når man trykker på denne knappen kommer brukernavn og passord vinduet opp. Tast inn
brukernavnet og passordet 
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Fyll ut brukernavnet og passordet man har fått fra NHN Personregister og trykk Enter. Nytt vindu åpner
seg:

I listen velger man pasienten dersom funnet og trykker på "enter" tasten. Personalia vinduet åpner seg
og man kan gjøre endringer her før man lagrer og åpner pasienten.

Dersom man søker på fødselsdato og personnummer blir dette brukt som det eneste søkekriteriet.
Dvs. at det man har skrevet i fornavn eller etternavn blir utelatt fra søket.

For å endre brukernavn og passord i ettertid kan man trykke på flervalgsbryteren og Alt+P etter det.

4.4.1 Oppdater personalia på eksisterende pasient

Når man står i Pasient hovedmenyen trykk Alt+E (Endre personalia) for å komme til pasientens
personalia.
Her er det kommet en ny bryter Ctrl+S (rød S).
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Dersom fødselsdato og personnummer er registrert gjøres det et søk på dette og dersom personen
blir funnet sammenlignes dataene fra NHN Personregister med opplysningene som allerede er
registrert. 
Er opplysningene like får man beskjed om det.
Hvis opplysningene ikke er like kommer det opp ett vindu som inneholder gammel og ny registrering
og man kan sammenligne selv før man velger å enten importere de nye opplysningene eller  å beholde
de eksisterende.

Dersom personen ikke finnes ved søk på fødselsnummer får man beskjed om dette.
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4.4.2 Nye programbrytere og kommende utvidet funksjonalitet

Under opsjoner og programbrytere finner vi nå innstillingsbrytere for NHN Personregister.
Det som er aktivert (grønnt) som standard er selve aktiveringen av funksjonaliteten og automatisk
registrering av nye pasienter ved mottak av elektroniske meldinger og
bestilling av timer fra 'Online-avtalebok'.

Programbryter styrt funksjonalitet som kommer:

· Automatisk asynkron sjekk av opplysninger i System X mot opplysninger fra NHN
Personregister ved åpning av pasient i System X med automatisk oppdatering av disse
fortløpende. 

· Automatisk henting av opplysninger fra NHN Personregister ved import av EDI meldinger der
fullt fødselsnummer er med i meldingen og pasient ikke gjenfinnes i System X.

· Automatisk oppdatering av opplysninger fra NHN Personregister ved import av EDI meldinger
der fullt fødselsnummer er med i meldingen og pasient finnes i System X.

· Automatisk oppdatering av opplysninger fra NHN Personregister ved bestilling av time fra
online avtalebok (nettbok) dersom pasient har registrert fødselsnummer og pasient finnes i
System X.

5 Jounalnotater

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+J for å åpne journalvinduet. Alle knappene
øverst aktiverer funksjoner som er knyttet til en bestemt pasient. Avhengig av systeminnstillinger og
brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige i journalvinduet. Ved å holde
musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. 
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5.1 Skrive journalnotat

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+J eller "J" for å åpne journalvinduet. Om
funksjonen "Notat direkte" er aktivert, vil du gå direkte til notatfeltet i pasientens journal, hvor du kan
skrive inn notatet.

For å flytte deg mellom feltene i journalvinduet, trykk Tabulator eller Alt+valgtegn. Lagre notatet ved å
trykke Ctrl+W. Om du har aktivert funksjonen "Fortsette" (finnes under flervalgsknappen i
journalvinduet, på er standard innstilling) for å gå direkte til diagnosemenyen etter lagring av
journalnotatet, vil du automatisk gå til vinduet som viser diagnoseoversikt.

5.2 Notatfeltet i journalen

I notatfeltet finnes noen enkle funksjoner for å formatere, redigere og legge til tekst.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
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Ctrl+1

Ctrl+0

Sette farve på teksten
Hente fra farvekart
Sette original bokstavfarge

Ctrl+T Tekstbehandler
Ctrl+B Fet skrifttype
Ctrl+K Kursiv skrifttype
Ctrl+L Understreket tekst
Ctrl+2 Fast tekst for bruk i journalnotat 
Ctrl+3 Fast tekst for bruk i journalnotat 
Ctrl+4 Fast tekst for bruk i journalnotat 
Ctrl+5 Fast tekst for bruk i journalnotat 
Ctrl+F Markere journalnotatet som uferdig
Ctrl+I Kopiere siste jouranlnotat til dagens
Alt+K Sette inn klokkeslett

 

5.3 Tekstbehandler

Fra alle skrivefelter i System X har du mulighet for å kopiere tekst over til tekstbehandleren for videre
redigering og formatering. Trykk Ctrl+T for å kopiere teksten over til tekstbehandleren i System X. Når
du er ferdig med å redigere/formatere teksten, trykk Ctrl+W for å lagre den. Den lagrede teksten vil
vises i det feltet den ble kopiert fra.

Dersom du ønsker å bruke en ekstern tekstbehandler på grunn av stavekontroll, ordbok og andre
funksjoner, må denne installeres på arbeidsstasjonen og kan deretter aktiveres via Alt+I når man står i
tekstbehandleren.
Alt det man skriver i en ekstern tekstbehandler blir overført tilbake til SystemX etter at man har gått ut
av den.

5.4 Faste tekster for bruk i journalnotat

Det er mulig å lage faste tekster som senere kan hentes fram og brukes i journalnotatene. Vi anbefaler
at de faste tekstene blir gruppert slik at det senere er enkelt å finne fram til ønsket tekst. For eksempel
kan faste tekster i forbindelse med "GU" legges under valget Ctrl+2, kirurgi under Ctrl+3 og så videre.
Alternativt kan man legge en lege/legegruppe under et valg, en annen under annet og så videre. Du
kan spare mye tid ved å lage faste tekster for bruk til konsultasjoner, undersøkelser, sårskift, fjerning
av suturer og lignende. Bruk av faste tekster kan også kvalitetssikre notatføringen. Når du befinner
deg i journalvinduet, trykk Ctrl+2 (3,4,5) for å åpne vinduet for faste tekster.
For å hente inn et tekst i det feltet du står i marker teksten og trykk 'Enter'.
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Trykk deretter Alt+N for å lage en ny fast tekst. Skriv inn ønsket navn på den faste teksten, og trykk
Enter for å lagre .

Navnet på den nye faste teksten vil vises i feltet på venstre av vinduet. Skriv deretter inn den faste
teksten du ønsker i feltet på høyre side av vinduet.
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Trykk Ctrl+W for å lagre den faste teksten.

5.5 Bruke faste tekster i journalnotat

For å benytte faste tekster i journalnotatet, trykk Ctrl+2 (3,4,5) når du befinner deg i journalvinduet. Bla
deg ned til den faste teksten du ønsker å bruke i journalnotatet, og trykk Enter for å hente den.

Teksten vil legges i notatfeltet. Lagre journalnotatet som vanlig ved å trykke Ctrl+W.
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5.6 Søke etter journallinjer med ord/kode

Når du befinner deg i journalvinduet, trykk Alt+O for å søke etter linjer i journalen som inneholder  et
ord/kode. Skriv inn ønsket ord/kode, og trykk Enter for søke i journalen.

Søkeresultatene vises i et eget vindu. Dersom du vil kopiere teksten, kan du merke den og trykke
Ctrl+C. Trykk Esc for å gå ut av vinduet. Lim inn teksten der du ønsker ved å trykke Ctrl+V.

Hvis du vil skrive ut søkeresultatet trykk Alt+P.
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5.7 Søke etter notater med ord/kode

Når du befinner deg i journalvinduet, trykk Alt+C for å søke etter journalnotater som inneholder
ord/kode. Skriv inn ønsket ord/kode, og trykk Enter for søke i journalen.

Søkeresultatene vises i et eget vindu. Dersom du vil kopiere teksten, kan du merke den og trykke
Ctrl+C. Trykk Esc for å gå ut av vinduet. Lim inn teksten der du ønsker ved å trykke Ctrl+V.

Hvis du vil skrive ut søkeresultatet trykk Alt+P.

5.8 Merke journalnotat som uferdig

En medarbeider skriver ofte notater enten fra diktat eller en undersøkelse som skal signeres av lege.
Legen ønsker ofte å kunne gjøre ferdig et notat på et senere tidspunkt, og trenger å kunne se hvilke
notater som ikke er gjort ferdige. For å merke et journalnotat som uferdig, hent pasient fra kartoteket
på vanlig måte, og trykk Alt+J for å åpne journalen. Skriv journalnotatet, og merk notatet som uferdig
med Ctrl+F. Lagre det uferdige journalnotatet ved å trykke Ctrl+W.
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For å se de uferdige journalnotatene, trykk Alt+G for "Gjenværende oppgaver" når du befinner deg i
Startmenyen. Du vil nå se en oversikt over uferdige journaler. Funksjonen for beskjed om uferdig notat
bør være aktivert.

De uferdige journalene som er merket med koden "R" er redigert, eller “eies" av lege. Notatene merket
med koden "M" ligger til redigering fra medarbeider til lege. Når en medarbeider går inn på sine
gjenværende oppgaver, vil journalene som er ferdigredigert av lege være merket med koden "R". 

Medarbeideren kan hente ferdigredigerte notater merket med koden "R", og utføre oppgaver som for
eksempel skriving av henvisning, epikriser og så videre. Når journalnotatet lagres ved å trykke Ctrl+W
må vi svare på om notatet fortsatt skal være uferdig.
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Svarer vi 'Nei' blir notatet borte fra Gjenstående oppgaver.

Legen kan hente frem uferdige notater merket med "M" ved å trykke Enter. Legen kan lese gjennom
og korrigere eller godkjenne journalnotatet, og lagre det ved å trykke Ctrl+W. Legen må svare på
spørsmålet om notatet fortsatt skal stå som uferdig. Ved 'Nei' blir notatet borte fra Gjenstående
oppgaver.

Hvis journalnotatet skal tilbake til medarbeider, svarer man 'Ja' ved spørsmålet om notatet fortsatt skal
merkes som uferdig. Koden på journalnotatet skifter til "R" for redigert i oversikten over gjenværende
oppgaver, og medarbeider kan hente det fram for å utføre videre oppgaver.

5.9 Utskrifter

I journalnotatvinduet finner vi en del utskrifts-brytere.

Ctrl+U - Utskrift av dagens notat
Alt+P - Utskrift av alle tidligere notater
Ctrl+P - Utskrift av hele pasientens journal
Ctrl+R - Utskrift av tidligere medisiner for en periode
Alt+Z - Utskrift av valgte (merkede) notater

6 Diagnoser

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+D for å åpne diagnosevinduet. Alle knappene
øverst i diagnosemenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til en bestemt pasient. Avhengig av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige i
diagnosevinduet. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som
beskriver funksjonen. 
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6.1 Oversikt over diagnosemenyen

Hvilken diagnoseliste som er valgt vises med teksten "ICD-10" eller "ICPC-2" til venstre for
flervalgsknappen. I diagnosemenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+I Vise alle diagnoser som begynner med eller inneholder søkestreng
"KITH" Elektronisk bok og søkeverktøy for ICPC-2 fra KITH (må installeres separat

før aktivering)
Alt+O Merke/avmerke diagnose som OBS-diagnose
Alt+L Endre i diagnoseliste
Alt+M Merke/avmerke diagnose for visning i begrenset diagnoseliste
Enter Hente valgt diagnose fra liste
Ctrl+Delete Slette valgt diagnose fra dagens diagnoser
"Pluss" (+) Vise alle gangene valgt diagnose er gitt

Bak flervalgsknappen er
følgende funksjoner
tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
"Alfabetisk søk" Søke etter diagnose som begynner med eller inneholder søkestreng
"Begr. dia. liste" Vise begrenset diagnoseliste (Diagnoser må være merket med Alt+M)
"ICPC-2" Benytte ICPC-2 diagnoseliste (for allmennleger)
"ICD-10" Benytte ICD-10 diagnoseliste (for spesialister /klinikker)
"Diagn. til journalen" Kopiere diagnose til journalnotat
"Dia. direkte"
Alt+G

Hvis kun 1 diagnosetekst under diagnosekode, velges denne direkte
Velge språk i diagnoselisten (en funksjon som kommer, ikke aktiv pr idag)
Lagre kolonnebredde for aktuell liste

Alt+D Dokumentasjonsfelt til journalen. Lagres på aktuell lege
 Alt+K Kopiere lagringsfeltet til alle leger

6.2 Ny diagnose

Når du befinner deg i diagnosevinduet, vil markøren stå i feltet for søk etter ny diagnose. Du kan søke
etter diagnose som begynner med eller inneholder søkestreng, eller søke på diagnosekode. Ønsker
du å søke alfabetisk, må funksjonen "Alfabetisk søk" være aktivert. (finnes bak flervalgsknappen)

Alfabetisk søk aktivert: (begynner med)
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Alfabetisk søk deaktivert: (inneholder søkebegrepet)

Søk på diagnosekode:
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Velg den måten du ønsker å bruke ved søk etter diagnose. Bruk piltasten for å bla deg ned til aktuell
diagnose. Trykk Enter
for å velge ønsket diagnose. 
Merk av med "J" (Ja) eller "N" (Nei) i feltet "Primærdiagn." dersom diagnosen er pasientens primære
diagnose.
Merk av med "J" (Ja) eller "N" (Nei) i feltet "Kronisk" dersom diagnosen er pasientens kroniske
diagnose.
Hvis en diagnose merkes med 'J' i feltet kronisk, hopper markøren automatisk til feltet 'Debutår'. Skriv
inn årstallet for når pasienten ble diagnostisert med den diagnosen, f.ek. 13 for 2013.
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Trykk Ctrl+W for å lagre når du er ferdig med diagnoseregistreringen. Diagnoser som er valgt og
lagret, legges i liste over dagens diagnoser. Etter dagsavslutting vil diagnosene legges i liste over
tidligere diagnoser/kroniske diagnoser/ primærdiagnoser.

6.3 Diagnosesøk fra diagnosegruppe

Når du befinner deg i diagnosevinduet, vil markøren stå i feltet for søk etter ny diagnose. 'Pil deg ned'
for å gå til diagnosegruppene. Bruk piltasten for å bla deg ned til ønsket diagnosegruppe, og trykk
Enter for å velge gruppe.
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Diagnosene som tilhører diagnosegruppen vil nå vises. Bruk piltasten for å bla deg ned til ønsket
diagnose, og trykk Enter for å velge diagnose.

Fortsett diagnoseregistreringen på vanlig måte. Trykk Ctrl+W for å lagre når du er ferdig med
diagnoseregistreringen.
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6.4 Velge fra liste over tidligere gitte diagnoser(tidligere, primær og
kroniske)

Når du befinner deg i diagnosevinduet, trykk Alt+T for å gå til listen over tidligere diagnoser, Alt+P for å
gå til listen over tidligere gitte primærediagnoser eller trykk Alt+K for å gå til listen over tidligere gitte
kroniske diagnoser.
Bruk piltasten for å bla deg ned til ønsket diagnose, og trykk Enter for å velge. Trykk Ctrl+W for å lagre
når du er ferdig med diagnoseregistreringen.
I eksempelet under har vi valgt 'å fornye' en av tidligere kroniske diagnoser.

.

6.5 Fjerne merket for kronisk diagnose

Det er mulig å fjerne merket for kronisk diagnose. Velg diagnose i listen "Kroniske diagnoser" og trykk
Ctrl+Delete.
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Du må bekrefte fjerningen av merket for kronisk diagnose. Svar "Ja" dersom du ønsker å fjerne
merket.

Diagnosen er nå fjernet fra listen "Kroniske diagnoser", men vil fortsatt vises som en tidligere
diagnose.
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7 Laboratorie

Når du har valgt pasient og befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+L for å åpne
laboratoriemenyen. Alle knappene øverst i laboratoriemenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til en
bestemt pasient. Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også
være tilgjengelige i laboratoriemenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en
kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. 

7.1 Rekvirere ny intern analyse

Når du har valgt pasient, og befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+R for å rekvirere ny analyse.
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En liste over de interne analysene vises i feltet til høyre i laboratorievinduet. Søk deretter fram ønsket
analyse, for eksempel ”HB” ved å skrive inn de første bokstavene i analysenavnet. Analysen søkes
automatisk fram. Velg analyse og trykk Enter for å legge den inn i liste over ”Dagens analyser” på
rekvisisjonen. Gjenta fremgangsmåten for å legge til flere analyser. Ønsker du å merke rekvisisjonen
som en akuttrekvisisjon, trykk Alt+A. Rekvisisjoner merket som akutt vil legges øverst i listen over
rekvisisjoner i laboratoriet. (Alt+L fra startmenyen). Så fort vi rekvirerer en analyser viser denne seg for
laboratoriet personalet under Alt+L i Startmenyen.

Om du ønsker å rekvirere andre analyser, trykk Ctrl+A for å vise hele analyselista.
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Søk deretter fram ønsket analyse, for eksempel ”HCG” ved å skrive inn de første bokstavene av
analysenavnet. Analysen søkes automatisk fram. Velg analyse og trykk Enter for å legge den inn i liste
over ”Dagens analyser” på rekvisisjonen. Gjenta fremgangsmåten for å legge til flere analyser. Ønsker
du å merke rekvisisjonen som en akuttrekvisisjon, trykk Alt+A. Rekvisisjoner merket som akutt vil
legges øverst i listen over rekvisisjoner i laboratoriet. (Alt+L fra startmenyen)

7.2 Rekvirere analyser med annen dato

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+K for å velge en annen rekvisisjonsdato fra
kalenderen.

Bekrefte den nye datoen ved å svare ”Ja”.

Følg deretter fremgangsmåten som forklart i Rekvirere ny intern analyse.

Denne funksjonen brukes i hovedsak hvis man mottar analysesvar i posten istedet for elektronisk.
da har man muligheten til å tilbakestille dato på rekvisisjonen, rekvirere alle analyser, sette inn
resultater og når man lagrer da blir datoen satt tilbake til dagens og rekvisisjonen legger seg
kronologisk riktig i tidligere rekvisisjoner feltet.
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7.3 Skrive inn dagens analyseresultater

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+D for å endre dagens analyseresultat. Bla deg
opp/ned i listen over analyser ved hjelp av piltastene, og trykk Enter for å velge ønsket analyse.

Skriv inn analyseresultatet i kolonnen ”Resultater”. Om analyseresultatet skal merkes som patologisk,
trykk Tabulator og skriv ”*” eller tallet '1' i kolonnen ”P”. Analysen merkes med rød tekst. Dersom du
skal skrive inn flere analyseresultatet, trykk Tabulator for å flytte deg mellom feltene. Lagre
analyseresultatene ved å trykke Ctrl+W.

7.4 Skrive inn langt analyseresultat

Velg analyse i listen over dagens analyser, og skriv inn analyseresultatet (se Skrive inn dagens
analyseresultater). Trykk deretter Alt+A for å registrere et langt analyseresultat. Skriv inn det lange
analyseresultatet i skrivefeltet som vises.

Trykk deretter Ctrl+W for å lagre det lange analyseresultatet.

Trykk Ctrl+W igjen for å lagre analysen. Analysen merkes med grønn tekst.
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Det lange analyseresultatet vil vises automatisk når du plasserer markøren i resultatfeltet på analyser
merket med grønn tekst.

7.5 Vise analysens referanseområde

Trykk Ctrl+R dersom du ønsker å se referanseområdet for hver analyse i analyseoversikten.
Referanseområder må defineres på interne analyser.

7.6 Rekvirere samleprøve

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+S for å rekvirere samleprøve. Bla deg opp/ned i
listen over samleprøver ved hjelp av piltastene, og trykk Enter for å velge ønsket samleprøve.

Samleprøven vises nå i laboratoriemenyen under dagens rekvisisjoner. Du kan i tillegg til samleprøven
også rekvirere enkeltprøver. (se"Rekvirere ny analyse")
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7.7 Oversikt over enkeltanalyser

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+O for å vise en oversikt over enkeltanalyser.

Oversikten viser hvilke analyser som er tatt av pasienten, sammen med en liste over datoer og
resultater for analysen. Bla deg opp/ned i listen over analyser ved hjelp av piltastene for å se datoer og
resultater på hver analyse.
Merk ønsket analyse, og trykk Enter for grafisk visning av analyseresultatet. Analyseresultatene må
inneholde en tallverdi for å kunne vises grafisk. Det er mulig å vise inntil 4 analyseresulater grafisk
samtidig.
Merk neste analyse du ønsker å vise, og trykk Enter. Trykk ESC for å lukke igjen et og et
analyseresultat. Alternativt kan du trykke Alt+C for å vise alle analyser grafisk når du blar deg nedover
i listen.

7.8 Utskrift av dagens/tidligere analyser

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Ctrl+U for å skrive ut valgt rekvisisjon (dato for
rekvisisjonen må markeres på forhånd).
For å skrive ut alle analyser på pasienten, trykk Alt+U. Utskrift av alle analyser Alt+U. 

7.9 Merke alle analyser som utført

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+T for å merke alle analyser som utført. Analysene
blir merket med ”T” i kolonnen Trykk Alt – T , da blir alle analysene merket med en T til venstre for
prøvenavnet. Dette for å kvalitetsikre spesielt prøver som blir tatt internt på legekontoret, men sendes
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for analysering ved et annet laboratorium.

7.10 Fjerne prøve fra dagens rekvirerte prøver

Stå i pasienthovedmenyen. L eller Alt – L for laboratoriemenyen. Alternativt klikk deg inn på
menyknappen L. Alt – D for dagens analyser, marker den prøven du ønsker å fjerne.  Trykk så Ctrl –
Del, svar ’Ja’ på spørsmålet om prøven skal slettes.

7.11 Skjemautskrift fra laboratoriemenyen

Stå i pasienthovedmenyen. L eller Alt – L for laboratoriemenyen. Alternativt klikk deg inn på
menyknappen L. Alt – 1 for å komme til skjema menyen.
Marker ønsket skjema og trykk Enter. Fyll ut det du ønsker i skjemaets felter og bruk eventuelt
funksjonen for å hente allerede innregistrert tekst ved å trykke Ctrl – H eller alternativt klikk på
knappen med bokstaven H. Trykk Ctrl og en bokstav for modulen du vil hente informasjon fra og Ctrl –
W for å kopiere lagre tekst i editor. Trykk Ctrl – U eller klikk på knappen U for utskrift av skjema.

7.12 Fürst-forum og DIPS Interactor

Fürst-forum og DIPS Interactor er integrert i System X. Dette er en løsning som gjør at vi fra
laboratoriemenyen kan direkte rekvirere analyser fra Fürst-forum / DIPS Interactor og deretter sende
disse elektronisk.
Når svarene på prøvene kommer tilbake til legekontoret vil svarene legge seg inn på pasienten på
vanlig måte. 

7.12.1 Rekvirering av analyser fra Fürst-forum

Når man skal rekvirere analyser fra Fürst-forum eller DIPS Interactor, må man først se til at Forum /
Interactor er startet opp. Hvis programmet ikke er startet opp i forkant av at vi trykker Ctrl+S (Fürst)
eller Ctrl+D (DIPS) for ekstern rekvirering, vil vi få beskjed om dette.

Når vi deretter trykker Ctrl+S / Ctrl+D for ekstern rekvirering, vil pasientinformasjon bli hentet opp i det
eksterne programmet. For å rekvirere analyser kan vi nå velge mellom klinisk/kjemisk, allergi, interne
analyser osv. De interne analysene blir automatisk hentet fra System X. Under ser vi eksempel på
rekvirering av interne analyser fra Fürst Forum.
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Når analysene er rekvirert må vi gi beskjed om at rekvireringen er ferdig. Dette gjøres ved å trykke på
knappen "OK" i Fürst-forum. Vi får deretter opp følgende dialogboks:

I denne menyen kan vi legge inn kommentarer/opplysninger som er relevante til analysene som skal
tas. Når vi trykker "OK" vil Fürst skjemaet skrives ut på skriveren som er satt opp som standard i
Fürst-forum. Etter at skjemaet er skrevet ut vil vi automatisk gå tilbake til laboratoriemenyen i System
X. Her vil vi nå se alle analysene vi har rekvirert under "Dagens analyser".
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De analysene som er sendt til Fürst/DIPS elektronisk er merket med en konvolutt. Konvolutten farge
indikerer følgende:

· Grå konvolutt: Meldingen er sendt og det er ikke forventet applikasjonskvittering Denne vil ikke
endre farge.

· Orange konvolutt: Meldingen er sendt, det er forventet applikasjonskvittering, men denne er ikke
mottatt. Denne vil endres til rød eller grønn .

· Grønn konvolutt: Meldingen er sendt, det er forventet applikasjonskvittering og denne er mottatt med
status OK.

· Rød konvolutt: Meldingen er sendt, men forventet applikasjonskvittering er ikke mottatt innen et
døgn eller status ikke OK.

Hvis det er rekvirert interne analysene vil disse ligge i listen over rekvirerte analyser uten konvolutt.
Disse analysene kan vi registrere svar på direkte i  laboratoriemenyen eller gå til Laboratoriet fra
Startmeny og registrere svarene fra denne menyen.

7.13 Vitalanalyser inkl. BMI

Trykk Ctrl+B i Pasient hovedmenyen for å komme til oversikten over vitalanalyser og registrering av
BMI.

Det som er standard er at man har felter til utfylling av 'Høyde' og 'Vekt'. Det er også mulig å legge til
ekstra analyser som man vil følge med på. Disse er pasient uavhengig og viser seg til utfylling på alle
pasienter.
I eksemplet under er det lagt til BT og P.
Her ser vi alle rekvireringer av de analysene i en linjeformet tabell der vi enkelt kan følge med på
utviklingen. For å registrere disse analysene på nytt er det bare å trykke Alt+N (ny registering), klikke
seg inn i de forskjellige feltene og taste inn resultatet.
Husk å lagre (Ctrl+W) når man er ferdig. Nye resultater legger seg i en ny kolone med dato over ytterst
til høyre.
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Vi ser de nye resultatene samt den nye BMI'en, med en gang i pasient hovedmenyen.

De viser seg også under dagens rekvisisjon i laboratoriet vindu.

 

7.14 Doseringsovervåkning-INR oversikt

For å komme inn i 'Doseringsovervåkning - vinduet' (INR oversikt) trykk Alt+I i pasient hovedmenyen.

7.14.1 INR-registrere ny dosering

Så fort vi kommer inn i vinduet (Alt+I fra pasient hovedmenyen) har vi oversikt over tidligere/dagens
INR resultater og tidligere doserings registreringer.
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Markøren stiller seg automatisk i feltet 'Ny ukedose' der vi taster inn antall tabletter og trykker Enter.
Trykk Alt+E eller tab for å komme til kommentar - feltet.
Vi kan alltids klikke oss inn i (bruke Tab) 'dagsfeltene' og overstyre doseringen foreslått av
programmet.

Hvis vi vil dele opp doseringen i halve tabletter må vi trykke Ctrl+D før vi trykker Enter. Hvis vi vil ha doseringen i
halve tabletter som fast innstilling trykker vi inn 'Dele i halve' bryteren (skal være grønn) bak flervalgs bryteren.
Vi kan alltids klikke oss inn i (bruke Tab) 'dagsfeltene' og overstyre doseringen foreslått av
programmet.

Idet vi lagrer (Ctrl+W) legges den nye doseringen i liste over tidligere registreringer.
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Samtidig legger doseringen seg sammen med siste INR resultatet og kommentaren som tekst i
journalen.

Når vi har lagret dagens doserings kan vi skrive ut INR utskriften. Vi kan velge mellom 2 skjemaer,
INR utskrift til pasienten og hjemmesykepleien.

INR-utskrift til pasienten :
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Hadde pasienten hatt time i avtaleboka fremover i tid, hadde timen hans dukket opp automatisk i feltet
'Neste kontroll'.

INR-utskrift til hjemmesykepleien :

Vi markerer den skjema vi vil ha skrevet ut og trykker Ctrl+U eller Enter. Spørsmålet om man vil
dokumentere utskriften i journalen 'popper opp'.
Det er ikke nødvendig så lenge man har valgt et felt for journaldokumentasjon under Alt+L, bak
flervalgs bryteren.
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7.14.2 INR-slette doserings registrering

For å slette en doserings registrering må vi først markere registreringen og så trykke Ctrl+Delete.

Svar Ja på spørsmålet som kommer opp.

7.14.3 INR-kopiere tidligere dosering til dagens

For å kopiere en tidligere dosering til dagens, markerer vi først doseringen vi ønsker å kopiere og
deretter trykker Alt+K.
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Vi lagrer den nye doseringen med Ctrl+W.

8 Laboratorie fra Startmenyen \ Tidligere signerte
meldinger

Trykk Alt+L for å åpne Laboratoriet fra Startmeny. 

Dette vinduet oppfører seg på to forskjellige måter avhengig om man er registrert som lege eller
medarbeider i brukerlisten.

Medarbeidere bruker dette vinduet for å finne interne rekvisisjoner og ta nødvendige prøver. De kan
også signere både interne og eksterne rekvisisjoner her, så lenge legen tillater det.

Leger bruker dette vinduet for å sjekke resultater og signere både elektronisk overførte og internt
rekvirerte prøver.

8.1 Meny oversikt

Menyen i laboratoriet fra Startmenyen er nå blitt 3-delt.

Øverste 2 bryter-rekker :
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

ESC Avslutte/lukke igjen vinduet.
Alt+I Innskriving av samlet svar for en type prøve.
Alt+N Køordner.
Alt+R Rekvisisjoner med prøver som ikke er tatt.
Ctrl+T Tidligere signerte laboratorietsvar.

Alle idag:

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+A Alle dagens akutte rekvisisjoner (alle leger).
Alt+D Alle dagens rekvisisjoner (alle leger).
Alt+M Manglende prøvesvar blant dagens
rekvisisjoner (alle leger).

Tidligere (alle leger) :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+O Overvåking av rekvisisjoner med prøver som
ikke er tatt.
Alt+U Alle ufullstendinge besvarte rekvisisjoner i en
periode.
Alt+R Alle rekvisisjoner i en periode.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+V Velg lege.

Aktuell lege :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE
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Ctrl+A Akuttrekvisisjoner idag.
Ctrl+D Alle dagens rekvisisjoner.
Ctrl+M Rekvisisjoner med manglende prøvesvar
idag.
Alt+1 Rekvisisjoner med patologiske svar idag.

Tidligere (aktuell lege) :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Ctrl+O Overvåking av rekvisisjoner med prøver som
ikke er tatt i en periode.
Ctrl+F Rekvisisjoner med manglende prøvesvar i en
periode.
Ctrl+R Alle rekvisisjoner i en periode.
Alt+2 Rekvisisjoner med patologiske svar i en
periode.

Diverse :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Ctrl+E Åpne ekstern rekvisisjonsmodul (forutsetter
at enten, Fürst Forum eller Dips Interactor er installert på maskinen).
Alt+3 Oversikt usignerte prøvesvar for prøver som
er tatt.
Ctrl+4 Oversikt E(elektroniske) svar importert en
dato.
Alt+5 Oversikt usignerte prøvesvar fra eget lab.
Viser også prøver som ikke er tatt.

Lagre kolonebredde for analysenavn-feltet.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+E Endre analysesvar.
Enter Hente pasient på valgt rekvisisjon.
Alt+S Signere resultatene i valgte rekvisisjoner
(kan kun utføres av legen).
Ctrl+S Signere alle valgte ikke patologiske
rekvisisjoner.
Ctrl+P Prøveprofil for valgt rekvisisjon På/Av.
Ctrl+J Vise journalnotater På/Av.
Alt+J Skrive journalnotat På/Av.
Alt+T Alle rekvisisjonsprøver er tatt.
Ctrl+B Bytte mottagende lege på valgt(e) rekvisisjon
(er).
Alt+4 Etikettpåskrift.
Ctrl+U Utskrift av valgt rekvisisjon.
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Avbryte endring.

Ctrl+W Lagre svar.
Ctrl+P Registrere patologisk svar På/Av.
Alt+T Merk at prøven er tatt.
Ctrl+S Signere et enkelt prøveresultat (kan kun
utføres av legen).
Ctrl+K Skrive inn svarkommentar.
Ctrl+Del Fjerne analyse.
Ctrl+V Vise svar i valgt rekvisisjon i tekstfelt.

Vise svarene i teksfelt På/Av.

8.2 Flervalgsbryter i laboratoriemenyen

Bak flervalgsbryteren er følgende funksjoner tilgjengelig:

Neste pas. Automatisk liste over neste pasient i labmenyen (brukes av
medhjelpere).

Signering Signering av laboratoriesvar.

Gjenv.svar Viser usignerte prøvesvar ved åpning.

Signere alle Hente svar også fra eget laboratorium, ved signering av importerte
svar.

Dager Antall dager for visning av usignerte svar fra eget laboratorium.

Ref.nr. Referansenummer for elektronisk overført melding (analyse må
velges på forhånd).

8.3 Bruken av laboratoriemodulen (leger og medarbeidere)

For å komme inn i laboratorievinduet trykker man Alt+L fra Startmenyen i SystemX.

LEGER :
Når man er inne i laboratorievinduet som 'lege-bruker' ser man alle rekvisisjoner, både interne og
elektronisk overførte, som ikke er signert.
Til venstre ser man navnet på pasienten rekvisisjonen hører til. Når navnet er markert ser vi alle
prøver som ligger på rekvisisjonen til venstre.
Hvis en eller flere analyser i rekvisisjonen er patologiske, står navnet i rød skrift, og til venstre er
analysen, som er patologisk markert med rød skrift.

Hvis man vil signere ut en rekvisisjon etter å ha sett på resultatene, må man markere navnet
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rekvisisjonen hører til, og trykke Alt+S for å signere.
Da forsvinner den fra oversikten på venstre side.
Hvis man vil inn i pasientjournalen etter å ha sett resultatene, markerer man navnet rekvisisjonen
hører til og trykker 'Enter'. Da går en ut av journalen, og
er tilbake til det vinduet man kom fra, og kan ta seg av neste rekvisisjon.
For å signere flere rekvisisjoner på en gang, marker den ene, hold 'Shift' tasten inne og 'pil' deg
nedover til du har markert alle du vil signere ut.

NB!!! Det er veldig viktig å lage en fast rutine på dette for hvis det blir stående mange usignerte
rekvisisjoner kan det ta ganske lang tid å komme inn i labvinduet
        fra Startmenyen.

I lista med rekvisisjoner er det lagt til en kolonne, "M.Bio.", som indikerer om rekvisisjonen inneholder
tester for mikrobiologi. Det står da "MIKB" i denne kolonnen.
I lista med enkeltanalyser er det kommet nytt felt, "Signert", hvor initialene til den som eventuelt har
signert testen vises.

En ny signeringsbryter er Ctrl+S som vi kan bruke for å signere ut alle valgte ikke patologiske
rekvisisjoner. 
Marker gjerne hele listen (hold Shift inne og pil deg ned til alle rekvisisjoner er markert) og trykk på
Ctrl+S. Alle rekvisisjoenr med normale svar blir signert, de med patologiske svar blir igjen.

I listene vises et ikon  som indikerer om det er kommentar knyttet til den enkelte rekvisisjon eller
den enkelte test.
Over tekstfeltene er det en menylinje med brytere for å endre tekstfeltets høyde. Bryteren for å øke
høyden har ikonet  og aktiveres med Alt+Ctrl+Shift+Pil opp. 
Bryteren for å sette høyden på tekstfeltet tilbake har ikonet  og aktiveres med Alt+Ctrl+Shift+Pil
ned. Tekstfeltene viser kommentaren når man markerer analysen som inneholder en.

MEDARBEIDERE:
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Det medarbeidere ser når de går inn i labvinduet er interne rekvisisjoner av prøvene som skal tas.
Via 'køordner' funksjonen kan de 'holde styr' på det de har igjen av oppgaver i dette vinduet.

Det køordner sørger for er at rekvisisjonen blir borte fra listen til venstre så fort vi legger inn resultater
på alle prøver i en rekvisisjon.
Så lenge det er noen prøver uten resultater i en rekvisisjon, blir ikke rekvisisjonen borte fra oversikten.

8.4 Lab. Tidligere signerte rekvisisjoner

En ny funksjonalitet som er tilgjengelig både for leger og medarbeidere er Ctrl+T, tidligere signerte
laboratoriesvar.
Her kan man sjekke alle signerte prøvesvar i en periode.
Trykk Ctrl+T når man står i laboratorietmenyen. Vi kommer inn i et nytt vindu.

TASTEKOMBINASJONER KOMMENTAR

Esc Ut av vinduet.
Alt+P Sette periode.
Alt+A Aktuell leges meldinger signert av andre i perioden.
Alt+B Beskjedmeny.

Alt+R Re-signere (kun om rekvisisjonen er signert av noen
andre).
Enter Hente pasienten på valgt rekvisisjon.
Alt+U Sette rekvisisjonen som usignert.
Ctrl+P Prøveprofil for valgt rekvisisjon På/Av.
Ctrl+J Vise journalnotater På/Av.
Alt+J Skrive journalnotat På/Av.

Enkelttester : 

TASTEKOMBINASJONER KOMMENTAR

Esc Tilbake til rekvisisjonslisten
Alt+S Signere valgt analysesvar.
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Alt+V Vise svar i valgt rekvisisjon i tekstfelt.

Lagre kolonebredde

8.4.1 Bruken av tidligere signerte rekvisisjoner modulen

Det første vi ser når vi kommer inn i modulen er rekvisisjoner signert idag.

For å se bakover i tid, trykk Alt+P for å sett opp en aktuell periode, kalenderen kommer opp, tast inn
fra/til dato og trykk Enter.
Listen over alle rekvisisjoner, som er signert i den valgte perioden kommer opp.

Merk en eller flere rekvisisjoner, og trykk Alt+U for å sette de som usignerte igjen.

Ved å trykke på Alt+A, kan man få opp en liste over egne meldinger, som har blitt signert av andre i
den perioden man satte opp på forhånd.
Trykk Alt+R for å resignere meldinger som er signert av kollegaer.

Ved å trykke på Alt+B kommer man inn i beskjedmenyen, og kan gi beskjed ang rekvisisjonen(e) til
andre ansatte på kontoret.
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9 Skjema

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+S for å åpne skjemamenyen. Avhengig av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i skjemamenyen. Ved
å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. Du
kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav eller Ctrl+bokstav, f.eks. ”Ctrl+H” for
å hente nytt skjema til egen liste.

9.1 Utskrift av skjema

Vinduet: 
Skjemaene vises i en liste plassert på et panel. Dersom det er flere skjema enn det er plass til på
første panelet vises et panel til. Man kan ha opp til 3 paneler med lister. Panelbredden justerer seg
automatisk utifra størrelsen på skjemavinduet.

Funksjoner:
Visning av lange tekster i lista:
Også i dette vinduet kan tekster som ikke får plass i kolonnen vises ved å plassere musepila over den
lange teksten. 
Velge skjema:
Man velger skjema og åpner utfyllingsvinduet enten ved å trykke valgtegnet til venstre for et
skjemanavn, dobbelklikke på linjen med ønsket skjema eller velge skjema med piltastene og trykke
Enter som aktiverer bryteren "Gå til vinduet for utfylling av valgt skjema". OBS! Dersom teksten i feltet
går utover kolonnebredden slik at hele teksten vises utenpå valgt linje, må man første klikke en gang
på linjen for å fjerne hele teksten før man kan dobbelklikke på en linje. Dette er en generell for
Windows programmer. Ved valg av skjema som har stor bokstav som valgtegn må man holde Shift
tasten nede når man trykker valgtegnet. 
Skjemaer som har 'bl.a' eller 'bl.ark' bak navnet kommer ut på blankt ark og vi trenger ikke å mate
skjema inn i skriveren.

Sortere skjemalista etter navn, type eller nummer:
Ved å klikke på overskriften over en av kolonnene merket "Skjemanavn", "Type" eller "Nr." sorteres
lista etter den aktuelle betegnelsen. Dette kan i noen tilfeller være praktisk for gjenfinning av et skjema
ved mange skjema. 
En slik sortering kan også lagres. NB! Denne lagringsfunksjonen er kun ment brukt en gang da den
også påvirker alle felles skjema, og dermed skjemarekkefølgen for alle brukerne. Etter en sortering på
f.eks. skjematype gjøres finjustering av lista ved å flytte skjema med bryterne for dette. Det er kun
administrator som har tilgang til denne lagringsfunksjonen.
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For å fylle ut et skjema trykk 'Enter' når skjema er markert. Vi ser kun de feltene som skal fylles ut.
Fyll ut skjemaets felter. Du kan også benytte funksjonen Ctrl+H for å hente tekst fra journalnotater eller
fra andre steder i pasientjournalen dersom dette er ønskelig.
Vi har også mulighet til å bestemme faste ting som skal registreres inn i de forskjellige feltene på
forskjellige skjemaer. For å få det til ma man være administrator og ha gjennomgått 'Superbruker
kurs'. Ellers kan man ta kontakt med support på 48 22 57 80 for å få hjelp til det.
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Trykk Ctrl+U for å skrive ut skjemaet på valgt skriver. Hvis man er usikker på om man valgte skjema til
utskrift på blankt ark eller ikke kan man lese det av på toppen av vinduet for å vite om man skal mate
inn skjema eller ikke. 

9.2 Hente tekst til aktuelt felt

Når du befinner deg i skrivefelter i vinduet for utfylling av skjema, trykk Ctrl+H for å hente tidligere
innskrevet tekst fra andre steder i journalen. 
Liste over forskjellige deler av journalen vi kan hente teksten fra med tastekombinasjoner :
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I eksempelet over har vi valgt dagens journalnotat som inneholder dagens INR dosering ved å trykke
Ctrl+D.
Når den viser seg i endringseditoren kan man ev. etterredigere det før man trykker på Ctrl+W.
Valgt tekst vil legge seg i aktuelt felt i skjemaet (der vi satte markøren på forhånd).

9.3 Slette skjema fra egen liste

Når du befinner deg i skjemamenyen, velg skjemaet du ønsker å slette, og trykk Ctrl+Delete. Svar ”Ja”
for å bekrefte at du ønsker å slette skjemaet. Advarsel: Vær sikker på at du ikke sletter skjemaer fra
hovedlisten!

9.4 Endre skjemarekkefølge i egen liste

Det vil ofte være hensiktsmessig å flytte skjemaer som brukes ofte til toppen av egen skjemaliste. Når
du befinner deg i skjemamenyen, velg skjemaet du ønsker å flytte. Trykk Ctrl+X for å klippe ut
skjemaet fra listen. Svar ”Ja” for å bekrefte at du ønsker å endre plassering på valgt skjema.

Bla deg opp/ned med piltastene for å velge plassering i liste. Trykk deretter Ctrl+V for å lime inn
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skjemaet på valgt plass.

9.5 Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon

Når man står i skjemamenyen, markerer vi skjemaet for pasienttransport og deretter trykker Enter.
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Vi kommer da til menyen for å registrere data i forbindelse med syketransporten.

FUNKSJON BESKRIVELSE
Esc Avslutte/Gå ut av vinduet 
Ctrl+R Rekvirere transport
Ctrl+U Vis transport URL. Denne kan limes inn i en nettleser
Ctrl+K Rekvisisjon fra bosted til kontoret
Ctrl+H Rekvisisjon fra kontoret til pasientens hjem
Alt+B Bytt reiseretning
Ctrl+A Hent adresse fra adresseregisteret
Ctrl+W Lagre tilkoblingsparametre
Ctrl+Del Fjern registrering
Ctrl+P Vis tilkoblingsparametre
Alt+P Se personalia

Vi fyller inn aktuell data i feltene.
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Når alle feltene er fylt ut, kan vi rekvirere transport ved å trykke Ctrl+R. Alle dataene vi har registrert,
blir nå sendt til hjemmesiden for bestilling av transport.

FUNKSJON BESKRIVELSE
Esc Avslutte/Gå ut av vinduet 
Ctrl+U Hente frem skrivefelt for nettadresse
Ctrl+B Gå tilbake til forrige side(BACK)
Ctrl+N Gå til neste side(FORWARD)
Ctrl+R Last siden på nytt(REFRESH)
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For at bestillingen skal bli opprettet, må brukeren registrere passordet de har fått fra
transportformidleren og deretter trykke "Opprett og bestill transport".

For mer informasjon angående elektronisk rekvirering og sending pasientreiser, se: http://www.
pasientreiser.no/fileadmin/Lynguide_NISSY.pdf

10 Korrespondanse

Alle knappene øverst i korrespondansemenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til en bestemt
pasient. Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være
tilgjengelige i korrespondansemenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en
kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. 

10.1 Adresseliste

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+K for å åpne korrespondansemenyen. Trykk
deretter Alt+L for å vise adresselista. Du kan også vise adresselista fra startmenyen ved å trykke
Alt+O og deretter Alt+H.
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Konvolutt foran adressen angir at det er mulig å benytte adressen til å sende korrespondanse per EDI.

Applikasjonkvittering er IKKE forventet fra adressat
Applikasjonkvittering er forventet fra adressat

10.2 Registrere ny/endre adresse

Når du befinner deg i adresselista, trykk Ctrl+N for å registrere ny adresse, eller trykk Ctrl+E for å
endre en eksisterende.



Korrespondanse 63

© 2016 Enter your company name

Fyll inn informasjonen i respektive felter. Feltene ”Adressegruppe” og ”Spesialistkode” inneholder
kodelister som vises automatisk. Vær nøye med å velge korrekt adressegruppe, slik at sorteringen av
adresser blir korrekt.

I dette feltet velg 'H' (sykehus) hvis det er snakk om en sykehus avdeling man registrerer inn, ellers
velg '*' (Alle).
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Velg eventuell spesialistkode.

10.3 Foretrukket adresse

Hvis alle på kontoret bruker enkelte henvisningsadresser ofte, kan det lønne seg å merke disse som
foretrukne adresser.
Merk ønsket adresse når du står i adresselista, trykk deretter Ctrl+P for å merke adressen som en
foretrukket adresse.
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Foretrukne adresser vises alltid med grønn tekstfarge i toppen av adresselisten uavhengig av
alfabetisk plassering.

10.4 Ny rutine for opprettelse av nye elektronisk partnere

For å opprette nye elektroniske partnerskap gå inn fra Startmeny – Opsjoner (alt+O) –
Henvisningsadresser (alt+H) – Velg "Søk etter adressat i ekstern liste" (ctrl+X)

I søkefeltet (indikert med rød pil) kan du søke på kontornavn, legenavn, HER-id eller
organisasjonsnummer for å finne partneren du ønsker å koble deg mot. Jo mer unikt søk du klare å
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gjøre, dess færre resultater kommer opp. Vi anbefaler søk på HER-id eller organisasjonsnummer. Ved
søk på navn, ikke skriv legekontor / legesenter da dette gir mange resultater.

Bruk piltaster eller musepeker for å markere den partneren du ønsker og hent denne tilbake til egen
adresseliste med "enter" eller ved å bruke programbryteren markert med pil på bildet under.

Dersom System X på din arbeidsstasjon har kontakt med MediLink vil du få følgende melding:

Melding med partnerforespørsel er nå sendt til MediLink. 

Du vil nå få følgende spørsmål:
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Når du svarer "Ja" på dette vil alle leger tilknyttet dette kontoret legge seg i deres adresseliste. Gjelder
dette Sykehus eller kommune (PLO) vil alle tjenestene hentes inn i deres adresseliste.

Ny partner vil da legge seg i adresselisten med rødt kryss over konvolutten (se bilde) frem til partneren
er klargjort fra både MediLink og System X sin side. Når partnere er klargjort vil krysset bli borte og
dere kan benytte denne på lik linje med andre elektroniske partnere.

Dersom man forsøker å sende EDI til en ikke klargjort partner vil man få følgende melding:

Dersom dere allikevel velger å sende meldingen uten at partnerskap er opprettet av MediLink vil
meldingen legge seg i en feilliste i MediView og vil kunne sendes på nytt derfra med hjelp fra MediLink.

Dersom System X har mistet kontakten med MediLink vil du få følgende melding når du forsøker å
opprette nytt elektronisk partnerskap: 

Dersom du svarer "Ja" vil partneren legge seg i adresseboken, men du må kontakte MediLink via
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epostadressen edi@medilink.com for å få opprettet partnerskap med ønsket partner.

Du vil nå få følgende spørsmål:

Når du svarer "Ja" på dette vil alle leger tilknyttet dette kontoret legge seg i deres adresseliste. Gjelder
dette Sykehus eller kommune (PLO) vil alle tjenestene hentes inn i deres adresseliste.

Ny partner vil da legge seg i adresselisten med spørsmålstegn foran konvolutten (se bilde) frem til
partneren er klargjort fra både MediLink og System X sin side. Når partnere er klargjort vil
spørsmålstegnet bli borte og dere kan benytte denne partneren på lik linje med andre elektroniske
partnere.

Navnet på legen og kontoret er strøket ut fra bildene.

10.5 Søk på flere felter

Så fort vi henter opp adresselisten i forbindelse med korrespodnse skriving står fokuset klart på 'Navn'
feltet. Vi kan enten søke på kun det feltet eller så kan vi kombinere det med en / flere andre. Vi kan
også søke på kun en av de andre.
For å bevege oss fra felt til felt bruk piltaster høyrepil/venstrepil.
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10.6 Skrive andre henvendelser

Når du befinner deg i korrespondansemenyen, trykk Alt+A for å skrive andre henvendelser. Velg
ønsket tekstmal fra liste over tekstmaler, og trykk Enter. Velg deretter dato i kalenderen og trykk Enter.

Velg deretter adressat fra adresselisten, og trykk Enter.

I tekstbehandleren kan du redigere korrespondansen og/eller skrive den ut.
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Når du befinner deg i tekstbehandleren kan du også trykke Ctrl+H for å kopiere tekst fra allerede
registrerte opplysninger på pasienten. Velg ønsket tekst, for eksempel Ctrl+F for faste medisiner.
Trykk deretter Ctrl+W for å kopiere den valgte teksten til tekstbehandleren. Ctrl+H bryteren finnes
overalt i SystemX der det er skrivefelter (korrespodanse, skjemaer, journalfelter osv.) og er veldig
kjapp og finn måte å hente diverse informasjon fra pasientjournalen inn i skrivefeltene.

Teksten vi valgte legger seg på det stedet der markøren står i 'Editor-vinduet'.
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Skriv ut korrespondansen ved å trykke Ctrl+U. Korrespondansen vil nå vises i feltet ”Andre
henvendelser” i korrespondansemenyen.
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10.7 Skrive brev til pasienten

Når du befinner deg i korrespondansemenyen, trykk Alt+B for å skrive brev til pasienten. Velg ønsket
tekstmal fra liste over tekstmaler, og trykk Enter. Når vi skriver brev til pasienten kommer vi ikke innom
adresselisten. Her blir pasientens adresse satt automatisk som adressat. Følg ellers samme
fremgangsmåte som forklart i "Skrive andre henvendelser".
Lagre korrespondansen ved å trykke Ctrl+W. Korrespondansen vil nå vises i feltet ”Brev til pasienten” i
korrespondansemenyen.

10.8 Skrive epikrise

Epikrise skal sendes tilbake til henvisende lege etter vurdering/inngrep hos spesialist. Epikrisen
sendes med med relasjon til den innkomne henvisningen. Når du befinner deg i
korrespondansemenyen, trykk Alt+E for å skrive epikrise. Velg ønsket tekstmal fra liste over
tekstmaler, og trykk Enter. Det første som kommer opp da er liste som inneholder fastlegen (hvis det
er registrert) samt alle andre man har fått henvisning fra på den pasienten man jobber med.

Velg fra listen ved å trykke 'Enter' eller trykk 'Exit' for å komme til Adresselisten der man kan velge en
annen adressat.
Følg ellers samme fremgangsmåte som forklart i "Skrive andre henvendelser".
Lagre korrespondansen ved å trykke Ctrl+W. Korrespondansen vil nå vises i feltet ”Epikriser” i
Korrespondansemenyen.
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Hvis man vil sende epikrisen til flere adressater, marker man epikrisen i oversikten og trykker 'Enter'.
Følgende vindu kommer opp.

Ved 'Nei' får man opp epikrisen på nytt og kan f.eks. skrive den ut igjen.
Ved 'Ja' er vi tilbake i adresselisten der vi kan velge neste adressat som skal motta epikrisen.

Trykk 'Enter' etter å ha markert adressen og vi er tilbake i 'Editor' vinduet der adressaten nå må byttes
ut.
Gjør som det stod i beskjeden, marker gammel adresse og trykk Ctrl+V.
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Vi ser at den gamle adressen er byttet ut. Epikrisen kan nå skrives ut / sendes elektronisk til neste
adressat.
I oversikten ser vi at epikrisene blir liggende under hverandre med samme dato.
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10.9 Skrive henvisning

Når du befinner deg i korrespondansemenyen, trykk Alt+H for å skrive henvisning til sykehus. Velg
ønsket tekstmal fra liste over tekstmaler, og trykk Enter. Følg ellers samme fremgangsmåte som
forklart i "Skrive andre henvendelser".

Lagre korrespondansen ved å trykke Ctrl+W. Korrespondansen vil nå vises i feltet ”Henvisninger” i
korrespondansemenyen

Henvisningen kan inneholde avsender, dato, pasientens navn, fødselsdato, adresse, eventuell cave,
dagens notat, dagens diagnose og så videre, avhengig av de makroer som er lagt inn i
henvisningsmalen du har valgt.

Henvisningen kan også sendes til flere adressater. Se ''Skrive epikrise'' for fremgangsmåte.

10.10 Den gode henvisningen

Den gode henvisningen bruker tjenestebasert adressering. Pr idag kan man sende til de fleste
sykehus i landet.
Det har etterhvert blitt en del private legekontorer man kan sende den såkalte ebXML henvisningen til.
Alle adresser man kan sende 'Den gode henvisningen' til har en 'Globe' i tillegg til konvolutten.

10.10.1 Hvordan lage og sende  'Den gode henvisning'

Gå inn i Korrespodanse - menyen fra Pasient Hovedmenyen
Trykk på svart H (Alt + H) for å åpne vinduet med henvisningsmaler.
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I listen over forskjellige henvisningsmaler marker malen 'Den gode henvisning' med en grønn
konvolutt foran navnet og trykk Enter.

Nå har vi kommet til adresselisten. Vi kommer rett inn på adressene som hører til sykehus(ene) vi skal
henvise til. Adresser over 
spesialister, allmenlegekontorer, NAV o.l. vises ikke når man velger 'Den gode henvisning' - malen. I
tillegg til konvolutten har disse adressene en 'Globus-ikon' foran navnet sitt.
Velg ønsket adresse og trykk Enter.
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NB!!! Når man sender henvisning til sykehus så sender man til en spesialisthelsetjeneste, såkalt
tjenestebasert adressering. Det blir ikke sendt direkte til forskjellige avdelinger lenger.

Når adressen er valgt kommer vi inn i henvisningen. Det er mulig å maksimere vinduet hvis det er for
lite.
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Tekst merket med grønn farge er det man kaller for strukturert informasjon. Her kan man ikke slette
enkelte ord, det er hele linja som må slettes.

Feltene Cave, Tidligere sykdommer, Familie/Sosialt, Problemstilling og Forventet utredning/behandling
er vanlige skrivefelter og her kan man
gå inn og redigere utifra behov, ett og ett ord eller hele linjer.

Forklaring på brytere :

 Esc - Ut av henvisningen uten lagring

 Ctrl + W - Lagre henvisning uten å sende den. Ønsker man i ettertid å sende den må
man åpne henvisningen først.

 Ctrl + S - Sende henvisningen elektronisk

 Alt + M - Velge et annet sykehus / tjeneste. Man kommer tilbake til adresselisten for å
velge en ny adresse.
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 Ctrl + H - Hente data fra andre steder i pasientens journal

 Ctrl + U - Utskrift av henvisningen

 Ctrl + P - Prioritet. Her skriver man antall dager før ønsket pasientkontakt
(0=Øyeblikkelig hjelp, 
     1= 1 dag, 2= 2 dager, osv.)

 Ctrl + R - Man bruker denne for å hente inn 'ekstra' medikamenter i henvisningen
(faste og behovs kommer inn automatisk).

  Her er det ikke mulig å velge enkelte medikamenter, man får inn alle som
står på listen over tidligere. De man ikke

  skal ha med i henvisningen må man slette manuellt.

 Ctrl + D - Hente 'ekstra' diagnoser (dagens kommer inn automatisk). Her markerer
man den man vil ha og trykker Enter.

10.11 Knytte diagnose på henvisning (EDI)

For å knytte diagnose til valgt henvisning, trykk Ctrl+D. Velg diagnose fra diagnoseliste ved å trykke
Alt+H. Diagnosen vil nå være koblet til henvisningen.

Trykk Alt+P for å merke diagnosen som henvisningsdiagnose. Diagnosen vil da merkes med
bokstaven ”J” i kolonnen ”H.diagnose”.

10.12 Sende valgt tekst som EDI - post

For å sende valgt henvisning eller epikrise som EDI-post, lager man henvisningen / epikrisen på vanlig
måte som beskrevet før. Istedet for å skrive ut korrespodansen (Ctrl+U) tar vi og lagrer den istedet
(Ctrl+W) når vi er ferdig med den. vi hopper tilbake til Korrespodanse oversiktsvinduet der vår
henvisning/epikrise er automatisk markert. nå er det bare å trykke Ctrl+S. Mottaker må være registrert
med EDI-adresse i adresselista (ha konvolutt foran navnet i Adresselisten). 
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Dersom meldingen blir sendt, vil du få beskjed om dette. Dersom mottaker kan sende
applikasjonskvittering, vil du motta dette.
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Når meldingen er sendt vil denne bli merket med en konvolutt. Denne kan ha flere farger avhengig av
sendingstatus.

Ikke forventet applikasjonskvittering
Forventet applikasjonskvittering, men denne er ikke mottatt
Applikasjonskvittering har feilet eller ikke mottatt innen et døgn
Applikasjonskvittering mottatt

Dersom mottaker av henvisningen eller epikrisen ikke er registrert med EDI-adresse i adresselista, vil
du få beskjed om dette.

Dersom henvisningen eller epikrisen ikke blir sendt, vil du få beskjed om dette.

I dette tilfellet tar du kontakt med support hos oss på 48 22 57 80.

10.13 Forhåndsvise tekst i korrespondansemenyen

Ønsker du å forhåndsvise tekst i valgt brev, henvisning, epikrise eller annen henvendelse direkte i
korrespondansemenyen, må du aktivere funksjonen ”Vise tekst” som ligger bak flervalgsknappen i
korrespondansemenyen.

Teksten vil forhåndsvises i et eget panel i korrespondansemenyen.
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11 Resepter

Alle knappene øverst i reseptmenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til en bestemt pasient.
Avhengig av systeminnstillinger
og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige på reseptmenyen. Ved å holde
musepekeren
over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. Trykk ALt+R i
'Pasienthovedmenyen' for å komme til reseptbilde.

Når vi trykker Alt+R for å hente opp reseptmenyen, er det lagt inn et spørsmål om pasienten
samtykker i at du som lege kan se pasientens RF-resepter (medikamenter hos Resept Formidleren).
Dette må man spørre pasienten om og deretter svare "Ja" eller "Nei".
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Etter at man har besvart spørsmålet om samtykke må man legge inn pin-koden til PKI - kortet og
deretter Enter.

Etter at dette er gjort vil vi komme inn i reseptmenyen.
Resepthovedmenyen er blitt endret noe i forbindelse med innføringen av eResept. 

11.1 Justering av kolonnebredder i reseptmenyen

Dersom du ønsker å justere kolonnene i reseptmenyen for å få en bedre oversikt, klikk på kolonnens
øvre kant og dra kolonnen til høyre eller venstre. Lagre den nye kolonnebredden ved å klikke på
knappen ”Lagre endret kolonnebredde”, som finnes under flervalgsknappen (ligger bak
flervalgsknappen i alle vinduer som inneholder kolloner).
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11.2 Felter i reseptmenyen

Reseptvinduet gir deg en enkel og lettfattelig oversikt over feltene for skriving av ny resept (til venstre i
vinduet), oversikt over LIB medisiner (legemidler i bruk), forskrevne bandavarer, historikk og gitte
vaksiner.
Medisiner som er klare for sending ser vi med rød skrift (betyr at de er klare for sending) ser vi i feltet
nederst til høyre. Når de blir sendt endres skriften til svart.

11.3 Skrive resept med søk i ekstern medisinliste

Når du befinner deg i reseptvinduet, trykk Alt+N for ny resept. Skriv inn de minimum 3 første bokstaver
i medisinnavnet i feltet ”Med.” og start søket i den eksterne medisinlista ved å trykke Enter.
Den eksterne medisinlisten vises, og alle medikamenter som inneholder søkekriteriene er listet opp.
Bruk piltastene og bla deg frem til ønsket medikament. Trykk Enter for å velge medikament.

Valgt medikament overføres direkte til reseptvinduet. Skriv inn en forkortet bruksanvisning, for
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eksempel ”1+1”. Du kan også benytte piltastene for å bla ned/opp i listen over forkortede
bruksanvisninger, og trykk Enter for å velge ønsket forkortet bruksanvisning. Det vises også en
utfyllende forklaring, som legges til på resepten.

Hvis ikke den ønskede forkortede bruksanvisningen finnes i lista, kan du enkelt legge til nye selv. Skriv
inn ønsket tekst for den forkortede bruksanvisningen, for eksempel ”1+2+3”. Trykk deretter Tabulator
for å hoppe til feltet ”DSSN”. Skriv inn full DSSN/bruksanvisning.
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Trykk Ctrl+R for å lagre den nye forkortede bruksanvisningen i listen. Du vil få en bekreftelse på
lagringen. Trykk OK.

Fyll inn de andre feltene (evt. punkt, gruppe, døgndose, reiteretur, blankettype, fast
medisin/behovsmedisin, telefonresept/faksresept osv.) i resepten med riktig informasjon. Dersom
resepten skal merkes som fast medisin eller behovsmedisin, trykk ”F” eller ”B” i feltet ”F/B”.

Lagre resepten ved å trykke Ctrl+W. Dersom resepten er merket som behovsmedisin eller fast
medisin, vil du bli spurt om resepten skal legges til utskrift. Svar ”Ja” dersom resepten skal legges til
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utskrift. Resepten vil da legges både i feltet ”Dagens medisiner” og feltet ”Behovsmedisin”eller ”Faste
medisiner”.

Svar ”Nei” dersom resepten ikke skal legges til utskrift. Resepten vil da kun legges i feltet ”
Behovsmedisin” respektive ”Faste medisiner”.

11.4 Forskrive bandavarer

En av nye ting i eResepten er at man nå også har mulighet til å forskrive bandavarer og diverse type
utstyr fra ekstern medisinliste.
For å hente opp en bandavare eller utstyr trykk 'Enter' i 'Med-feltet' istedet for å begynne å skrive.

Vi kommer inn i ekstern medisinliste.
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Her er det bare å begynne å skrive og søke det man har lyst til å forskrive. Varen / utstyret hentes opp
ved å markere det og trykke 'Enter'.
Vi kan også søke på spesifikke grupper varer. Skriv inn gruppekode i Gruppekodefeltet så får man
opp kun varer som hører til den gruppen.
Eks. 501 (inkontinensytstyr).

Når vi piler oss nedover og marker de forskjellige kan vi også lese vilkår for forskrivning.



Resepter 89

© 2016 Enter your company name

Når vi har hentet opp 'Bleier' blir refusjonsparagrafen satt automatisk og blankett typen blir satt
automatisk til R (blå resept).

 

11.5 Fornye valgt fast medisin

Når du befinner deg i reseptvinduet, trykk Alt+T for å aktivere LIB-feltet.Bruk piltastene for å bla deg
ned/opp i listen over de faste medisinene. Trykk Enter på valgt medisin for å fornye den.
Alle detaljer vil bli overført til reseptfeltene til venstre i reseptvinduet. For å velge fra listen over tidligere
gitte bandavarer eller tidligere medisiner (historikk) bruk pil til høyre når du står i LIB-feltet. 
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Trykk Ctrl+W for å lagre den fornyede resepten.

11.6 Tidligere medisiner i en periode

For å skrive ut en liste over tidligere medisiner i en periode, trykk Ctrl+Y. Du vil få beskjed om at
utskriften blir loggført i pasientens journal. Svar ”Ja” dersom du ønsker å fortsette.

Velg periode fra kalenderen som vises.

Du vil se en forhåndsvisning av listen. Klikk på utskriftssymbolet øverst i venstre hjørne av vinduet for
å skrive ut listen. Velg ønsket skriver fra listen.
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11.7 Liste over faste medisiner

Trykk Ctrl+P når du befinner deg i reseptmenyen for å skrive ut liste over faste medisiner. Du får valg
mellom 5 forskjellige typer av utskrift.

Uansett hva man velger får man en forhåndsvisning av utskriften først. I eksempelet under ser vi
forhåndsvisningen til ''
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Trykk på skriverikonet øverst til venstre for å skrive ut.
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11.8 Seponere medikament

Når du befinner deg i reseptmenyen, velg medisinet som skal seponeres fra liste over ”Faste
medisiner”. Trykk deretter Alt+Z for å merke valgt medisin som seponert.

Velg seponeringsdato fra kalenderen som vises, og trykk Enter. 

Etter å ha valgt dato for seponering, vil vi få muligheten til å begrunne seponeringen. 
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Skriv inn begrunnelsen og trykk deretter Ctrl+W for å lagre. Medikamentet er nå seponert.
I journal vi det bli dokumentert at medikamentet er seponert med begrunnelsen for seponeringen.

11.9 Vise alle foreskrivinger av en medisin

Dersom du ønsker en oversikt over hvor mange ganger eller når en medisin har blitt skrevet ut på en
pasient, velg ønsket medisin fra listen ”Tidligere medisiner”, og trykk ”+”-tasten. Du vil nå se en
oversikt over hvor mange ganger medisinen har blitt skrevet ut, av hvem og når.

11.10 Søk i Felleskatalogen

Det er mulig å søke i Felleskatalogen, som må være installert på enten den lokale PC’en eller på
serveren. Finn medisinen i den eksterne medisinlista på vanlig måte
og trykk Ctrl+K for å søke etter medisinet i Felleskatalogen.Felleskatalogen åpnes automatisk, og
medisinet du søkte etter vil vises.
Søk i Felleskatalogen kan også gjøres fra listene over ”Tidligere medisiner”, ”Faste medisiner” og ”
Behovsmedisiner”. Merk/velg medisin i liste, og trykk Ctrl+K for å søke i Felleskatalogen.

11.11 Endringer i farvekoding

At det eksisterer et gyldig artikkelnummer er en av forutsetningene for at medikamentet skal være
forhåndsgodkjent for refusjon. 

· Tidligere medisiner, faste medisiner og behovsmedisiner vises med grønn tekst i reseptvinduet
dersom medikamentet har et gyldig artikkelnummer (varenummer). 

· Faste medisiner og behovsmedisiner vises med lilla tekst i reseptvinduet dersom medikamentet er
registrert på blå resept med gammelt punkt. 

· Tidligere medisiner, faste medisiner og behovsmedisiner vises med rød tekst i reseptvinduet
dersom medikamentet er seponert.

· Tidligere medisiner, faste medisiner og behovsmedisiner vises med blå tekst i reseptvinduet
dersom medikamentet ikke finnes i ekstern medisinliste.

· Tidligere medisiner, faste medisiner og behovsmedisiner vises med sort tekst i reseptvinduet
dersom medikamentet mangler artikkelnummer. Dette kan være et medikament som er konvertert
fra et tidligere journalsystem, eller et egendefinert medikament. (Medikamenter blir egendefinerte
når brukeren endrer et medikament i reseptbildet isteden for å hente det fra ekstern liste, og dersom
det ikke finnes noe matchende medikament i ekstern liste, lagres det som egendefinert i ekstern
liste).

· Tidligere medisiner, faste medisiner og behovsmedisiner vises med kursiv tekst (uavhengig av
tekstfarge) i reseptvinduet dersom medikamentet er avregistrert

11.12 Blå resept

For å få forskrevet en resept som blå resept må vi sette en refusjonskode på resepten før den lagres.
Enkelte medisiner er forhåndsgodkjent. Vi ser enkelt om medisinen er forhåndsgodkjent. De som er
det får '§2' i P feltet.
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Står det § Punkt i P-feltet indikerer det at medikamentet ikke har forhåndsgodkjent refusjon. 

For å registrere medikamentet som blåresept trykk Enter når du står i § feltet og velg fra
refusjonskode-listen.

I ekstern medisinliste har vi mulighet for å sortere medisiner utifra om de har forhånds-godkjenning
eller ikke.
Trykk inn refusjonsbryteren så ser vi kun de pakningene med forhåndsgodkjent refusjon.
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11.13 Søknad om individuell refusjon

Når man prøver å forskrive et medikament uten forhåndsgodkjenning, trykker man 'Enter' i Refusjon§ -
feltet. Før så fikk man opp lister over alle paragrafer, i eResept'en får man opp kun liste over de
paragrafene du faktisk kan bruke med valgte medikamentet.

Velg paragraf og trykk 'Enter'

Vi fyller ut resten av resepten.
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Trykk Ctrl+W for å lagre medikamentet. Vi får opp følgende dialogboks:

Svar "Ja" for å fylle ut søknaden til NAV.

Vi må først angi hvem som har initiert (hvem som har startet) medisineringen. Dette gjøres ved hjelp
av adresselista ved å søke fram adressen og trykke 'Enter' (ligger ikke adressen inne, er det bare å
registrere den).
Når dette er gjort vil det automatisk komme opp en ny meny for å sende søknad om individuell
refusjon.
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Oversikt over menyen:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+W Lagre søknad
Ctrl+S Sende søknaden
Ctrl+D Hente diagnose
Ctrl+L Adresseregisteret
Ctrl+Del Slette registrering
Ctrl+X Hente merkevarer fra ektern liste (M30)
Ctrl+G Hente gyldig(e) forskriver(e)
Ctrl+T Tillegg dokument (hentes fra disk)

Når vi skal fylle ut søknaden er det bare å benytte TAB-tasten og fylle ut feltene som ikke allerde er
fyllt ut.
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Når søknaden er ferdig utfylt, sender vi søknaden ved å trykke Ctrl+S. Etter at søknaden er sendt kan
vi se status på sendingen i det nederste delen av vinduet.

Hvis man forskriver 'OPIOIDER' får man noen ekstra felter til utfylling på blanketen.

11.14 Legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge

Hvis vi prøver å forskrive et legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge får vi automatisk opp en
ekstra bryter i forskrivings vinduet.
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Trykk Ctrl+H og fyll ut begrunnelsen før man lagrer resepten.
Først må vi velge produsenten, er man litt usikker er 'Ukjent' satt opp som standard.

Etter å ha valgt produsenten må vi fylle inn begrunnelsen.
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Det er mulig å lage faste tekster som man bruker som begrunnelse. De lagres og lages under Ctrl+H.

11.15 Sende eResept

For å sende en eResept fyller ut resepten på vanlig måte.
Hvis medikamentet vi velger er av typen "Legemiddel", fyller vi ut resepten på vanlig måte. Hvis
medikamentet er av typen "Merkevare" må det registreres antall og mengde etter at DSSN er
registrert. 

Dette feltet kommer automatisk ved å trykke TAB etter at DSSN er registrert.



Kurshefte102

© 2016 Enter your company name

Trykk deretter Ctrl+W og registrer videre på vanlig måte. Når all informasjon er registret på resepten
lagrer vi dette med Ctrl+W. Hvis vi har satt inn en refusjonskode på resepten som ikke er satt som
diagnose på pasienten i dag, vil programmet spørre om diagnosen skal registreres på pasienten. 
Medikamentet legger seg med rød farge under "Dagens medisiner".
Trykk deretter Ctrl+S for å sende resepten som eResept.
Vi vil da først få opp en forhåndsvisning av resepten(e) som skal sendes som eResept. Vi må her
trykke Ctrl+S for å signere resepten(e) som skal sendes og deretter legge inn pin-koden på PKI-
kortet. 
Etter at pin-koden  er registrert vil eResepten sendes og det vil komme en kvittering på om sendingen
har gått iorden.

11.15.1 Ekspederingsanmodning

Ekspederingsanmodning er et overordnet begrep for forsendelses- og utleveringsanmodning, LAR
(Legemiddelassistert rehabilitering) og tillatt forskrivning i påvente av LAR eller behandlingsopphold
med avrusning.
Når man har skrevet og lagret alle medikamentene, trykk Alt+S for å gå til eResept og historikk.
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Merk medikamentet som det skal registreres ekspederingsanmodning på og trykk deretter Ctrl+E. Vi
kommer da til menyen for å velge type ekspederingsanmodning.

Etter valg av type ekspederingsanmodning , må vi velge apotek som skal levere ut medikamentet(Det
er viktig at apoteket er registrert med Org.nr og HER-ID). 
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Etter å ha valgt apotek får vi tilgang til selve ekspederingsanmodningsmenyen.

Her fyller vi inn eventuell kontaktperson og merknad til ekspederingsanmodning. Deretter må vi velge
om denne ekspederingsanmodning skal gjelde kun valgt medikament Ctrl+1 eller Ctrl+A for alle
dagens medikamenter.
Vi ser nå at registreringen er lagt på medikamentet vi valgte.  
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For å sende den enkelte resepten trykker vi Ctrl+1 og for å sende alle trykker vi Ctrl+S .

11.16 eResept og resepthistorikk

Oversikt over eResept og resepthistorikk menyen:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+1 Sende en enkelt resept
Ctrl+S Sende alle reseptene
Ctrl+L Lås resept - merk resept med meldingsreferanse
Ctrl+Y Registrere samtykke for utleveringsmelding
Ctrl+E Ekspederingsanmodning
Ctrl+T Tilbakekall resepter fra RF
Ctrl+2 Individuell søknad om refusjon fra NAV (her kan vi sjekke status på

søknaden, aktiv kun når vi markerer medikament det er sendt søknad på)
Ctrl+4 Hent referansenummer
Ctrl+8 Utleveringsrapport fastlege
Ctrl+9 Forespør om tilgjengelige resepter på pasient
Ctrl+U Utskrift av sendte resepter
Ctrl+A Aktiver visning av alle resepter, i tillegg til de ekspederbare som ligger på

RF
Ctrl+R Angi referansenummer manuelt(ved søk i RF)
Forhåndsvisning Forhåndsvisning av reseptene før sending
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11.17 Registrere samtykke for utleveringsanmodning

Fra eResept og resepthistorikk kan man registrere samtykke for utleveringsanmodning. Trykk Ctrl+Y
for å hente menyen for å registrere og sende søknad på samtykke.

 

Vi fyller ut alle feltene ved å benytte oss av TAB-tasten. Feltet "Spurt om samtykke" inneholder
følgende liste:



Resepter 107

© 2016 Enter your company name

Deretter må vi angi om dette er en søknad på å gi samtykke eller sletting av tidligere samtykke.
Deretter må vi registrere datoene som samtykket skal gjelde for.

 

Trykk deretter Ctrl+S for å sende søknad om samtykke.

11.18 Interaksjoner

Vi har implementert interaksjonsdatabase basert på DRUID. Dette er en database med
legemiddelinteraksjoner. 

11.18.1 Klassifikasjon av interaksjon

Bør ikke kombineres

Bør tas med minst 2-3 timers mellomrom

Ta forholdsregler
Eksempler på forholdsregler som kan være aktuelle er:

    * juster dosen på det legemidlet som påvirkes
    * mål plasmakonsentrasjonen av det legemidlet som påvirkes og juster eventuelt dosen ut fra dette
    * ta pasienten tilbake til klinisk kontroll
    * be pasienten ta kontakt ved spesielle symptomer
    * følg relevante laboratorieparametre (INR, S-Kreatinin, hematologiske parametre, EKG etc.) 
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Akademisk interesse

11.18.2 Visning av interaksjoner i reseptmenyen

Når vi henter opp nye medikamenter fra ekstern/intern liste vil vi få beskjed hvis valgt medikament har
interaksjoner med pasientens nåværende medikamenter.

 

Etter å ha trykket "Ok" på advarsel-boksen kan vi fortsette å skrive resepten på vanlig måte. 
Ved å holde musepekeren over ikonene for interaksjon, vises informasjon om grad og medikamenter
som inngår i interaksjonene.
For å se hvilke medikamenter som har interaksjoner trykker vi hurtigvalget eller klikker med musen på
ikonene. Vi kommer inn i følgende meny:
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Her får vi oversikt over hvilke medikamenter som gir interaksjonen og hvor disse medikamentene er
registrert. I tillegg får vi oversikt over hvilke ATC-koder som skaper interaksjonen. 

12 Ny sykemelding

F.o.m 01.03.2016 skal alle ta i bruk ny sykemelding

12.1 Bryteroversikt

Esc - Lukk vindu uten å lagre
Ctrl+F - Forlenge sykemelding
Ctrl+N - Ny sykemelding
Ctrl+P - Ny periode
Ctrl+W - Lagre og lukk vindu
Ctrl+S - Sende melding
Ctrl+Del - Slette valgt sykemelding
Ctrl+H - Hente data fra pasientens journal
Ctrl+A - Oversikt pasientens adresser
Ctrl+D - Hente diagnose
Ctrl+G - Oversikt pasientens arbeidsgivere
Ctrl+I - Detaljer for valgt elektronisk sendt skjema
Alt+A - Gå til avtalebok på sykemeldings siste dato

- Valg av standard skriver
Ctrl+U - Utskrift av sykemeldingen
Alt+F - Friskmelding
Ctrl+1 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet
Ctrl+R - Faglig veileder for sykemelding

- Flervalgsbryter

- Kalenderen kommer automatisk (ligger bak flervalgsbryteren)

- Vise periode (ligger bak flervalgsbryteren)

12.2 Lage ny sykemelding

Hvis det ikke er noen aktive sykemeldinger på pasienten får vi opp følgende spørsmål når vi skal inn i
sykemeldingsvinduet :
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Svar Ja (alternativt kan man svare Nei og trykke Ctrl+N når man står i sykemeldingsvinduet). Vi
kommer inn i sykemeldingen.

Pasientopplysninger og arbeidsgiverinfo kommer automatisk inn i sykemeldingen, men er skjult og
vises kun som en linje.
For å vise informasjonen som ligger i disse feltene, trykk på pilene foran felt 'B' og 'C'.



Ny sykemelding 111

© 2016 Enter your company name

Mangler man arbeidsgiverregistreringen på pasienten kan man enkelt registrere arbidsgiveren via Ctrl
+G bryteren.

Siste/dagens diagnose kommer automatisk inn. Man kan hente inn flere diagnoser ved å stille
markøren i et av de tomme diagnose-feltene og trykke Ctrl+D.
Diagnosevinduet åpnes og man kan enten hente en av de gamle diagnosene ved å markere og trykke
Enter eller registrere en ny diagnose.

Nytt i denne sykemeldingen er feltet 3.3.1. Her kan vi registrere annen lovfestet frævarsgrunn. Da må
vi velge fra listen som ligger under punkt 3.3.1.

Resten av punktene er :

Velger man noe fra denne listen trenger man ikke å ha diagnose registrert på sykemeldingen.
Etter å ha valgt fra listen har vi også mulighet til å fylle inn beskrivelse i fritekst.

Periode for sykemeldingen kan vi nå enkelt fylle ut ved å taste inn antall dager pasienten skal være
sykemeldt.
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I eksempelet over skriver vi 14 dager og programmet regner ut perioden f.o.m. dagens dato.
Sykemelder man bakover i tid må man først endre f.o.m.-feltet før man taster inn antall dager.

Hvis du liker bedre å sette opp periode først og la programmet regne ut antall dager kan du klikke først

på lås-ikonet  så den blir grønn  .
Her velger jeg at pasienten skal være sykemeldt fram til 21.02. og da regner programmet ut at det er
21 dager.

I dette vinduet setter man også opp om det er en 100% eller gradert sykemelding. Velger man en av
de må man også fortelle om det er årsaker på arbeidsplassen eller medisinske årsaker som gjør at
pasienten sykemeldes.

Man har også mulighet å huke av for 4.4 (Behandlingsdager) eller 4.5. (Fullt arbeid ved tilskudd).

Felter G,K,L,M,N og O er ganske selvforklarende og like tilsvarende felter fra den gamle
sykemeldingen.
Disse fylles ut med fritekst.
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Sykemeldingen sendes ved å trykke på Ctrl+S. Første siden blir da sendt til NAV, mens resten blir
skrevet ut.
Ved flere registrerte arbeidsgivere blir man spurt om sykemeldingen gjelder hver av de eller en enkelt
arbeidsgiver.

12.3 Periode

Med den nye sykemeldingen har vi nå fått muligheten til å sette opp flere perioder på en og samme
sykemelding.
F.eks. : 100% den første uken, 75% den andre uken og til slutt 50% den tredje uken.

Trykk Ctrl+P for å sette opp en ny periode. Et ekstra felt dukker opp og f.o.m. dato blir automatisk satt
til dagen etter at første perioden sluttet.
Her velger jeg 4.2. gradert sykemelding, vi får beskjed om hvilke andre felter må fylles ut. Feltene blir
også markert med en rød ramme.

Så fort alle nødvendige felter er fylt ut forsvinner den røde rammen.
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For å sette opp en periode til trykker vi Ctrl+P igjen.

12.4 Eksempler på nye regler

Det har dukket opp en del nye regler for hvordan sykemeldingen skal 'oppføre' seg.
Disse er veldig godt beskrevet i NAV  ''Veiledningen til anvendelse av ny sykemelding og bruk av
dialogmeldinger mellom NAV og samhandlere i helsesektoren''.

Vi viser et par eksempler i denne manualen for å vise at det ikke er noe man skal behøve å huske.
Programmet 'husker' det for brukeren.

12.4.1 Diagnose P29 med varighet på 5 uker

Så fort man velger en P29 diagnose over 5 uker spør sykemeldingen om man kan endre
symptomdiagnose til sykdomsdiagnose.

Svarer man Ja forsvinner diagnosen fra sykemeldingen og man hopper automatisk til diagnosevinduet
så man kan finne en sykdomsdiagnose.
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Svarer man NEI, får man beskjed om at man må fylle ut feltene under pkt. 6.1.

12.4.2 Diagnose L84 med varighet på 9 uker

Velger man diagnose L84 med varighet på 9 uker skal man ikke behøve å fylle ut pkt. 6.1. , men man
skal fylle ut pkt. 6.2.
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12.5 Dialogmelding mellom NAV og samhandlere i helsesektoren

Dialogmeldingen til NAV finner man under PLO-meldinger menyen på pasienten.
Trykk Ctrl+I når du står i Pasienhovedmenyen. I PLO-vinduet trykk Ctrl+Y for å komme til
Dialogmeldingen til NAV.

Her kan man velge mellom to typer meldinger :
1. Henvendelse om sykefrævarsoppfølging
2. Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt .

Man velger en av de to valgene, fyller ut meldingen som fritekst (man kan hente tekst fra andre steder
i journalen via Ctrl+H) og trykker Ctrl+S for å sende.

13 Avtalebok

Når  du  befinner  deg  i  startmenyen  eller  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+A  for  å  åpne  avtaleboka.
Avhengig  av  systeminnstillinger  og  brukerinnstillinger  kan  andre  funksjoner  være  tilgjengelige  i
avtalebokmenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som
beskriver  funksjonen.  Du  kan  aktivere  de  forskjellige  funksjonene  ved  å  trykke  Alt+bokstav  eller
Ctrl+bokstav, f.eks. ”Ctrl+D” for å velge dato i kalenderen.

13.1 Sette pasient på time

Dersom du åpner avtaleboka fra startmenyen, må du hente pasienten fra kartoteket ved å trykke
Ctrl+H. Dersom du åpner avtaleboka fra pasienthovedmenyen (Alt+A), har du allerede valgt pasient
som blir med over til avtaleboka. Det er enkelt å se om du allerede har en aktiv pasient, siden
pasientens navn vil vises i det fargede feltet rett under knapperaden i avtalebokmenyen.
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Søk deg fram til ønsket time, og trykk Enter for å sette pasienten på valgt time. Skriv inn eventuelt kort
notat, og trykk Enter. 
Pasienten er nå registrert på valgt time.
Dersom vinduet for innskriving av kort notat ikke vises, er ikke funksjonen aktivert. Trykk på
flervalgsbryteren og trykk inn bryter som heter 'Notat' for å aktivere automatisk 'pop-up' av memo
feltet. 
Du kan også trykke Ctrl+N for å skrive et kort notat.

13.2 Påminnelse om time via SMS

Etter at pasienten er satt på time kan vi sette opp automatisk påminnelse via SMS. Trykk Ctrl+Q. Vi får
da opp menyen for påminnelse om time via SMS.
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Bildet forteller oss hvilke innstillinger angående SMS påminnelse som er satt på valgt avtale.  

· "Send bekreftelse på time(sendes umiddelbart)": Bestemmer om pasienten skal få en bekreftelse på
timen med en gang vi lagrer med Ctrl+W.

· "Send påminnelse 1 døgn før avtalen": Bestemmer om pasienten skal ha på minnelse 1 døgn før
avtalen.

· "Send påminnelse antall timer før avtalen": I dette feltet setter inn hvor mange timer før avtalen
pasienten skal ha en påminnelse.

· "Mottagers telefonnummer": Nummeret som automatisk kommer opp i feltet er telefonnummeret
som er registeret under pasientens personalia. Hvis det er ønskelig kan dette nummeret endres.
Endringen vil kun gjelde denne registreringen.

· "Tekst for påminnelse" : Teksten for påminnelse bestemmes av det som er satt opp under "
Administrasjon av SMS"  

· "Ekstra tekst": Dette er et felt som man kan legge inn ekstra tekst som skal sendes sammen med
bekreftelsen på timen.

De fire neste avkryssingsboksene setter opp standardinnstillingene for SMS for gjeldene pasient.

Stausfeltene forteller oss om det er sendt bekreftelse på timen, om det er sendt påminnelse 1 døgn før
avtalen og om det er sendt påminnelse x antall timer før avtalen. Hvis det skulle skje at det oppstår en
feil i sending av en meldingene, vil dette vises i statusfeltet.
Når alle parametere er satt, må vi lagre med Ctrl+W.
I avtaleboka ser vi også stautsfelt for bekreftelse på time, Påminnelse 1 døgn før avtalen og
påminnelse x antall timer før avtalen.

· Det er sendt bekreftelse på timen 

· Det er ikke sendt påminnelse 1 døgn før, men denne skal sendes  
· Det er ikke satt opp påminnelse x antall timer før avtalen 



Avtalebok 119

© 2016 Enter your company name

13.3 Hoppe fram til en spesifikk dato

Det er flere måter å hoppe fremover til en dato:

1. Trykk Ctrl+D (Velg dato i kalenderen) når du står i avtaleboka. Kalender popper opp på skjermen,
bla deg fram til du finner ønsket dato, marker den og trykk Enter.
2. Vi kan bruke Kortdato, Uker eller Mndr feltet.

Tast inn ønsket dato i 'Kortdato-feltet'. For dato i samme måneden skriv inn bare dato (eks.hvis man
er i juli skriv bare 25 for 25.07.), for dato i en annen måned skriv inn både dato og måned (eks.2509
for 25.09.).
I 'Uker-feltet' tast inn antall uker du vil hoppe fram (eks. 6 for 6 uker fremover i tid).
I 'Mndr-feltet' tast inn antall måneder du vil hoppe fram (eks 3 for å hoppe tre måneder fram).

13.4 Søke etter ledige timer

Dersom pasienten ringer og skal bestille timeavtale fram i tid, er det enkelt å søke etter ledige timer.
Hent pasienten fra kartoteket ved å trykke Ctrl+H. Trykk deretter Ctrl+L for å søke etter ledige timer.
Alle ledige timer i avtaleboka vil vises. Opptatte timer vil ikke vises.
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Dersom du befinner deg i en avtalebokkombinasjon, trykk Ctrl+L for å søke etter ledige timer. Alle
ledige timer i avtalebokkombinasjonen vil vises. Opptatte timer vil ikke vises.

For å reservere timeavtalen, merk ønsket tidspunkt i lista (i ønsket avtalebok) og trykk Enter. Skriv inn
eventuelt kort notat, og trykk Enter. Pasienten er nå satt på valgt time.
Vi kan også få oversikt over ledige timer de neste 10 dagene ved å trykke på Ctrl+ -> (pil til høyre).
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Opptatte timer er markert med rødt, grønne er ledige. For å se på neste 10 dager trykk 'PgDn' (Page
down). For å gå til en dag der man vil sette pasienten inn på en time klikk på selve datoen eller trykk
'kortkode' som står foran hver dato på tastaturen, f.eks. 'E' for å gå til 19.07.

13.5 Bytte avtalebok

Hvis vi jobber i en avtalebok, men ønsker å jobbe i en annen avtalebok trykker vi Ctrl+A. Vi får da opp
alle avtalebøker som er tilgjengelige på kontoret:

Marker ønsket avtalebok og trykk deretter Enter.
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13.6 Velge kombinasjonen av avtalebøker

Hvis vi jobber i en avtalebok, men ønsker å jobbe i en kombinasjon av avtalebok trykker vi Ctrl+C. Vi
får da opp alle kombinasjoner av avtalebøker som er tilgjengelige på kontoret

Marker den kombinasjonen som skal brukes og trykk deretter Enter:

For å lage en kombinasjon trykk Ctrl+C, deretter Alt+N for ny kombinasjon. Gi den et navn og trykk
Enter.

For å 'hente inn' de bøkene som skal vise seg i den nye kombinasjonen, marker kombinasjonsnavnet i
feltet til venstre. Deretter trykk Alt+H for å hente avtaleboken som skal inngå i kombinasjonen.
Marker ønsket avtalebok og trykk Enter. Den legger seg i kombinasjonen.
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Gjenta prossesen inntil du har lagt inn alle avtalebøkene du vil ha med.

13.7 Sette inn ekstra timer

For å sette inn ekstra timer i valgt avtalebok, trykk 'Insert'. Tidspunktet for ekstra time er automatisk
satt enten til ett minutt etter valgt time i avtaleboka eller så hentes klokkeslettet fra PC sin klokke
(avhengig av innstillinger).
Dersom du ønsker å endre dette, skriv inn nytt klokkeslett.

Dersom du på forhånd har valgt pasient, trykk Enter for å sette pasienten på den ekstra timen. Svar ”
Ja” for å bekrefte.

Skriv inn eventuelt kort notat, og trykk Enter.
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13.8 Slette time i avtaleboka

Når du befinner deg i avtaleboka, merk timen du ønsker å slette og trykk Ctrl+Delete. Svar ”Ja” for å
bekrefte slettingen.
Dersom det allerede er registrert en pasient på den timen du ønsker å slette, må du fjerne pasienten
fra avtalen først.
Trykk Delete for fjerne pasienten fra avtalen. Svar ”Ja” for å bekrefte slettingen.
Pasienten er nå fjernet fra avtalen, og du kan slette timen ved å trykke Ctrl+Delete.

13.9 Slette en hel dag i avtaleboka

Når du befinner deg i avtaleboka, velg datoen du ønsker å slette og trykk Ctrl+Shift+Delete. Svar ”Ja”
for å bekrefte slettingen.

Dersom det finnes pasienter med avtaler den aktuelle dagen, vil disse ikke bli slettet. Disse avtalene
må eventuelt slettes manuelt ved å følge fremgangsmåten som beskrevet i 'Slette time i avtaleboka'.

13.10 Merke timer som midlertidig slettet

Velg time som du ønsker å slette midlertidig fra avtaleboka. Trykk deretter Ctrl+Y. Midlertidig slettede
timer merkes i mørkegrått.

For å gjenopprette midlertidig slettet time, merk timen i avtaleboka og trykk Ctrl+Y. Timen vises igjen i
sin opprinnelige farge.
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13.11 Beskjed til avtalebok

Beskjed til avtalebok kan skrives ved å trykke Ctrl+B når du befinner deg i avtalebokmenyen. Svar ”Ja”
dersom du ønsker at beskjeden kun skal vises i avtaleboka du befinner deg i. Skriv deretter beskjeden
på vanlig måte, velg eventuellt visningstidspunkt og lagre den ved å trykke Ctrl+W. Hvis du velger å la
være å skrive inn dato og klokkeslett i beskjeden vises beskjeden 'idag', med en gang.

Svar ”Nei” dersom du ønsker at beskjeden skal vises i en annen avtalebok, eller flere avtalebøker.
Velg en eller flere avtalebøker fra listen som vises, og trykk Enter. (for å velge flere avtalebøker, trykk
Ctrl og bruk musen til å velge fra listen) Skriv deretter beskjeden på vanlig måte, velg eventuelt
visningstidspunkt og lagre den ved å trykke Ctrl+W.

13.12 Slette pasient fra time

For å fjerne pasienten fra en time, marker timen og trykk 'Alt+Del'.

13.13 Sette kode på avtaleboktime

Noen timer ønsker vi å markere med en kode. Et vanlig ønske er at noen timer er markert som
øyeblikkelig hjelp. Ved generering av avtalebok kan disse kodene settes som standard, men hvis vi i
ettertid ønsker å tilføye koder gjøres dette ved hjelp av Ctrl+K. Marker ønsket time som det skal dettes
kode på og deretter trykk Ctrl+K:

Vi får opp kodelisten og velger her koden som skal settes på timen med Enter. Vi velger i dette tilfellet
koden "Ø" for Øyeblikkelig hjelp.



Kurshefte126

© 2016 Enter your company name

Vi ser at timen 10:20 har blitt kodet med 'Ø'.

13.14 Flytte pasient fra en time til en annen time

Når du befinner deg i avtaleboka, velg pasienten du ønsker å flytte til en annen time og trykk Ctrl+X.
Du vil nå se pasienten du har valgt å flytte, i et eget felt i avtaleboka.

Finn en ny dato og velg ønsket time. Trykk Enter for å flytte pasienten til valgt time. Pasienten er nå
slettet fra sin opprinnelige timeavtale og registrert på en ny timeavtale.
Vi kan flytte flere pasienter på en gang.

13.15 Skrive beskjed knyttet til valgt time

Beskjeder knyttet til valgt time er nyttig å benytte, for eksempel dersom pasientens identitet er ukjent,
ved avtaler med legemiddelkonsulenter, leverandører eller ved andre beskjeder som du ønsker skal
vises på et bestemt klokkeslett i avtaleboka.
Når du befinner deg i avtalebokmenyen, velg ønsket time fra liste. Trykk deretter Ctrl+S for å skrive
beskjed knyttet til valgt time. Følgende vindu popper opp.

Svar 'Ja'.
Skriv beskjeden i tekstbehandleren og trykk Ctrl+W for å lagre.
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Beskjeden vises på valgt time i avtaleboka.

13.16 Sjekke pasientens timer

For å sjekke når pasienten har time hos oss, trykk 'Alt+?' når pasienten er hentet opp. Vi får opp alle
timer pasienten har hatt eller skal ha hos oss.
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13.17 Diverse utskrifter av avtalebok

For å skrive ut selve avtaleboka trykker man Ctrl+P. Følgende meny kommer opp :

Velg blant de forskjellige type utskrft. Man får opp forhåndsvisning først uansett hvilken type utskrift
man velger. Under eksempel påutfyllende vertikal utskrift av gjeldende avtalebok (Ctrl+L).
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Trykk på skriverikonet, øverst til høyre, for å skrive ut.

13.18 Utskrift av innkallingsbrev

Trykk Ctrl+T for å skrive ut innkallingsbrev.
Velg ønsket brevmal fra listen, og trykk Enter. Dersom du bare har én brevmal i skjemalisten, vil
utskriften bli sendt direkte til valgt skriver. Du trenger derfor ikke å velge brevmal først. 

Utskriften vil vises i tekstbehandleren hvor du kan redigere brevet. Trykk Ctrl+U for å skrive ut på valgt
skriver.



Kurshefte130

© 2016 Enter your company name

Svar ”Ja” om du ønsker å lagre utskriften som brev til pasienten i korrespondanseoversikten.

Innkallingsbrevet vil nå vises i feltet ”Brev til pasienten” i korrespondansemenyen.
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13.19 Utskrift av timekort

Trykk Ctrl+U for å skrive ut timekort som gis til pasienten. Velg ønsket timekortmal fra listen, og trykk
Ctrl+U igjen for å skrive ut. Dersom du bare har én timekortmal i skjemalisten, vil utskriften bli sendt
direkte til valgt skriver. Du trenger derfor ikke å velge timekortmal først.

13.20 Hente pasient fra avtaleboka

Når du befinner deg i startmenyen, trykk Alt+A for å åpne avtaleboka. Velg pasienten du ønsker å
hente, og trykk Enter.

Vinduet for kontaktregistrering vises automatisk. Velg riktig kontakttype ved å trykke bokstaven til
venstre for ønsket kontakttype, for eksempel ”K” for konsultasjon. Alternativt kan du bla deg opp og
ned i listen ved hjelp av piltastene. Trykk Enter for å velge.
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Svar ”Ja” dersom pasienten skal merkes som møtt (i avtaleboka).

Pasienthovedmenyen vil nå åpnes, og du kan utføre alle pasient relaterte oppgaver.

13.21 Merke pasient som møtt fram

Ved å aktivere funksjonen ”Utvidet fargebruk i avtaleboka” i avtaleboka kan man enkelt og greit se
hvilke pasienter som ikke har møtt fram til avtalt time. Alle farger som er beskrevet er standard farger i
System X. Det er mulig å endre disse fargene til det du selv ønsker.
Når pasienten møter fram til avtalt time, merk pasienten i avtaleboka og trykk Ctrl+M. Avtalen blir nå
merket med oransje farge.

Når legen henter fram pasienten fra avtaleboka, vil avtalen automatisk merkes med rød farge.
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13.22 Avtaleboklogg

I avtaleboka finnes det en logg hvor alle endringer i forbindelse med pasientens timer står.
Avtalebokloggen kan for eksempel brukes hvis en pasient kommer til kontoret og mener at han/hun
har time denne dagen, og timen vedkommende angir ikke stemmer med det du ser i avtaleboka. Hent
fram pasienten fra avtaleboka, klikk på flervalgsknappen, og deretter på knappen “Lese avtaleboklogg

”,  (helt til høyre på andre bryterrekken).

I avtalebokloggen har du følgende valg tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Alt+P Hente logg for aktuell pasient (alle avtalebøker)
Alt+B Velge annen avtalebok
Alt+K Velge periode i kalenderen for valgt avtalebok

Lagre endret kolonnebredde

  

13.23 Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon

Når man har satt en pasient på time i avtaleboken kan man trykke Ctrl+I for sending av
pasienttransport-rekvisisjon. Fremgangsmåten for dette er den samme som fra skjema-menyen (se:
Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon ). 

14 Regningskort

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+P for å åpne regningskortvinduet. Avhengig av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i
regningskortmenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst
som beskriver funksjonen. Du kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav eller
Ctrl+bokstav, f.eks. ”Alt+G” for å sette regningskortet på giro.

14.1 Elementer i regningskortvindu

Regningskortvinduet gir deg en god oversikt over det aktuelle regningskortet, tidligere regningskort,
utestående beløp på giro og så videre. Regningskortvinduet er delt inn i fem hovedfelter.

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

Alt+1 Oversikt over takster på regningskortet
Alt+2 Visning av dagens dato for regningskortet
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Alt+3 Oversikt over tidligere regningskort på pasienten. Regningskort med rød tekst
er ubetalte.

Alt+4 Oversikt over regningskort som er satt på giro
Alt+5 Betalingsinformasjon

I feltene til venstre i vinduet finnes en liste over takstnummer/takstnavn og en oversikt som viser
egenandelsbeløp, refusjonsbeløp, tilleggsbeløp, forbruk og hvorvidt taksten er en NAV-takst eller ikke.
Feltet som er plassert nederst i midten av regningskortvinduet viser takstinformasjonen som er lagt inn
på hver enkelt takst. Takstinformasjonen inneholder en beskrivelse av taksten og opplysninger om
ugyldige takstkombinasjoner.
Av plasshensyn er enkelte skjermbilder av regningskortvinduet heretter delt opp.

14.2 Opprette regningskort

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+P for å åpne regningskortvinduet. Det lages
automatisk et nytt regningskort. Markøren plasseres automatisk i feltet ”Skriv takstnr.” dersom
funksjonen ”Betaling først” ikke er aktivert.
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Alle regningskort som inneholder diagnose, er betalt eller satt på giro blir låst ved kjøring av
dagsavslutning.
I tillegg til manuell laging av regningskort er det også mulig å knytte takster til kontakttyper,
prosedyrekoder, skjemautskrift og intern lab rekvirering sånn at kortet er mer eller mindre ferdig når
man er ferdig med konsultasjonen.

14.3 Sette takst på regningskort

Skriv inn takstnummeret eller takstnavnet for konsultasjonen i feltet ”Skriv takstnavn”, for eksempel ”
2A” og trykk Enter.
Takstnummer og takstbeløp legges til på regningskortet. Skriv inn eventuelle tilleggstakster for
konsultasjonen, for eksempel ”2B”, og trykk Enter. Takstnummer og takstbeløp legges til på
regningskortet.
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Alle takster som er lagt til på aktuelt regningskort vises i feltet ”Kortets takster”

Beløpet som pasienten skal betale vises i feltet ’Bet.sum’ og i feltet ’Rest’. Du kan også se hvor mye
av beløpet som er egenandel, tillegg og medisinsk forbruksmateriell, samt hvor mye som er refusjon til
RTV.
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14.4 Takstrepetisjon

Hvis du ønsker å repetere en takst, trykk ”*” etter at du har skrevet inn takstnummer/takstnavn. Skriv
deretter inn antall repetisjoner i feltet ”Antall”, og trykk Enter.

Alle takstrepetisjonene vises i feltet ”Kortets takster”.

14.5 Kilometer/reisegodtgjørelse

For å føre inn antall kjørte kilometer for reisegodtgjørelse, skriv inn taksten ”KM”, og trykk Enter. Skriv
deretter inn antall repetisjoner i feltet ”Antall”, og trykk Enter.
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Kilometertaksten vises i feltet kortets takster.

14.6 Samletakst på regningskort

Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk Ctrl+S for å legge inn samletakst på regningskortet.
Listen over tidligere definerte samletakster vil vises. Velg ønsket samletakst i listen, og trykk Enter.
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Alle takstene i samletaksten vises hver for seg i feltet ”Kortets takster”.

14.7 Slette feilregistrert takst

For å fjerne en takst fra regningskortet kan du skrive ”-” (minustegn) fulgt av takstnummeret i feltet for
takster, for eksempel ”-2BD”. Takster kan kun fjernes fra regningskort som ikke er låst etter
dagsavslutning.

Svar ”Ja” for å bekrefte at taksten skal fjernes fra regningskortet.
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Du vil få beskjed dersom du prøver å fjerne en takst som krever at en annen takst allerede er satt på
regningskortet.

Alternativt kan takster fjernes ved å trykke Alt+1 for å aktivere feltet ”Kortets takster”. Velg deretter
taksten i listen, og trykk Ctrl+Delete for å fjerne den.

Svar ”Ja” for å bekrefte at taksten skal fjernes fra regningskortet.

14.8 Registrere tilleggsbeløp på valgt takst

Trykk Alt+1 for å aktivere feltet ”Kortets takster”. Velg takst i listen, og trykk ”+” (pluss).

Skriv inn tilleggsbeløpet, og trykk Enter.
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Tilleggsbeløpet er nå registrert på valgt takst.

14.9 Registrere tilleggsbeløp på regningskort

Registrering av tilleggsbeløp på regningskortet kan også gjøres ved bruk av en egendefinert takst,
som for eksempel heter ”DIV” og som automatisk åpner vinduet for registrering av tilleggsbeløp. Skriv
inn egendefinert takstnavn/ takstnummer, og trykk Enter.

Skriv deretter inn tilleggsbeløpet.
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Tilleggsbeløpet er nå registrert som egen takst.

14.10 Registrere betaling

Når du har registrert takst på regningskortet, kan det registreres betaling umiddelbart. Trykk Tabulator
for å gå til feltet ”Betaling”, som viser totalbeløpet som pasienten skal betale. De andre feltene i
regningskortet viser egenandelsbeløp, tilleggsbeløp, restbeløp og så videre.

Trykk Enter for å bekrefte betalingsbeløpet. Du kan endre dette dersom du ønsker det. Velg ønsket
betalingsform, ”K” for kontant betaling, ”C” for kortbetaling eller ”G” for å overføre betalingsbeløpet til
giro. Du kan også ettergi hele eller deler av beløpet. (se Ettergi beløp på regningskort)

Betalt beløp vises i feltet ”Betalt”. Eventuelt ubetalt beløp eller restbeløp vises i feltene ”Ubetalt” og ”
Rest”.
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Alle betalingsdetaljer vises også i feltet ”Betalingsinformasjon”, med dato, legens initialer, beløp,
betalingsmåte og regningskortdato.

14.10.1 Frikortspørring

Trykk Ctrl+F for å sjekke hos NAV om pasienten har frikort.
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Dette forutsetter at instillingsbryteren 'Frikortspørring' er aktivert. Dette gjør vi under 'O', opsjoner og
'P' programbrytere.
Svaret kommer etter få sekunder.
'Positivt svar'-beskjeden :

"Pasienten har frikort. Pasientens status er oppdatert."
Dersom vi får et positivt svar blir frikortet registrert automatisk både på regningskortet og i
pasientpersonalia.
'Usikker svar'-beskjeden :

"Svaret på spørring om frikortstatus er tvetydig. Dermed kan det ikke settes frikortstatus på
bakgrunn av spørringen."
Bakgrunnen for dette svaret, er at det finnes en mulighet for pasienter å reservere seg mot innsyn.
Resultatet av en frikortspørring kan derfor enten være positivt (har frikort) eller tvetydig (har ikke frikort
eller har reservert seg mot innsyn).

14.11 Registrere diagnose på regningskortet

Dagens diagnose vil bli satt på regningskortet automatisk hvis den er registrert i pasientens journal.
Hvis det ikke er registrert diagnose, kan denne settes på regningskortet ved å trykke Alt+D. Du
kommer da direkte inn i diagnoselista, og kan velge diagnose. Lagre valgt diagnose ved å trykke
Ctrl+W, og svar ”Ja” dersom valgt diagnose også skal registreres som konsultasjonsdiagnose.
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Diagnosen vises på regningskortet i feltet ”Diagnosekoder”

14.12 Registrere merknad på regningskortet

For å registrere en merknad på regningskortet, trykk Alt+R.

14.13 Registrere andre 'full refusjons-grunnlag' på regningskortet

Vi bruker 'Frikortspørring' for å sjekke om pasienten har frikort, men det er en del andre 'Full
refusjons-grunnlag' som vi ikke får satt på pasienten via Frikortspørringa. Disse må settes på manuelt.
For å registrere frikort/refusjonskode manuelt når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk Alt+F.
Velg deretter ønsket refusjonskode fra kodelista, og trykk Enter.
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14.14 Makulere dagens regningskort

Når du befinner deg i regningskortvinduet trykk Alt+M for å makulere regningskortet.

 Svar ”Ja” for å bekrefte at regningskortet skal makuleres.

Regningskortvinduet lukkes igjen, og du vil bli ført tilbake til pasienthovedmenyen.
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14.15 Ettergi beløp på regningskort

Etter at du har registrert takst på regningskortet, trykk Tabulator for å gå til feltet ”Betaling”. Skriv inn
beløpet du ønsker å ettergi, og trykk Tabulator igjen.

Velg kode ”E” fra kodelista, og trykk Enter.

Ettergitt beløp vises i feltet ”Ettergitt”. Eventuelt beløp i feltet ”Rest” kan registreres som betalt med
kort/kontanter eller overføres til giro. Trykk Alt+B for å gå til feltet ”Betaling”, hvor restbeløpet vises
automatisk.

Du kan nå registrere kort/kontant betaling, eller overføre restbeløpet til giro.

14.16 Overføre regningskortbeløp til giro

Når du har registrert takst på regningskortet, kan regningskortbeløpet overføres til giro umiddelbart.
Trykk Tabulator for å gå til feltet ”Betaling”, som viser totalbeløpet som pasienten skal betale. De
andre feltene i regningskortet viser egenandelsbeløp, tilleggsbeløp, restbeløp og så videre. Trykk
Enter for å bekrefte betalingsbeløpet. Velg betalingsform ”G” for giro.
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Beløpet som skal betales og fakturagebyret kommer opp automatisk. Her er det vanligvis bare å trykke
Enter, hvis man ikek vil endre noen av de beløpene.

Dersom fakturagebyret forandres, kan du velge om det nye fakturagebyret skal lagres som standard
fakturagebyr. Svar ”Ja” om du ønsker å lagre. Dersom fakturagebyret er uforandret trenger du ikke
gjøre dette.

Girovinduet vil nå åpnes, og inneholder en oversikt over alle giroer som er registrert på pasienten,
innbetalinger, regningskort på valgt giro samt funksjoner for administrasjon av giroer.
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Dersom pasienten skal ha med seg giroen med en gang, trykk Ctrl+U for å skrive den ut. Giroen vil
lagres automatisk ved utskrift. Alternativt kan du trykke Ctrl+W for å lagre giroen uten å skrive den ut.
Girovinduet lukkes igjen, og du vil bli ført tilbake til regningskortvinduet. I regningskortvinduet vil
ubetalte giroer være merket med rød skrift.

14.17 Opprette nytt regningskort på samme dato

Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk Alt+N for å opprette flere regningskort på samme dato
(på aktuell pasient). I feltet ”Dagens” vil det nå ligge flere regningskort.
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Registrer takster og eventuell betaling eller overføring av regningskortet til giro.

14.18 Bytte gruppekode på et enkelt regningskort

Når du befinner deg i regningskortvinduet, klikk i feltet ”Gruppe”, og trykk Enter. Velg deretter ønsket
gruppekode fra kodeliste, og trykk Enter.

Endringen gjelder bare for aktuellt regningskort. Når du senere oppretter et regningskort på en annen
pasient, vil gruppekoden tilbakestilles til den gruppekoden som er angitt i dine brukerinnstillinger.

14.19 Giro

Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk Alt+G for å åpne girovinduet. Avhengig av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i giromenyen. Ved å
holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. Du
kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav eller Ctrl+bokstav, f.eks. ”Ctrl+U” for
å skrive ut valgt giro.

14.19.1 Elementer i girovindu

Girovinduet gir deg en god oversikt over den aktuelle giroen, tidligere giroer, utestående beløp på giro
og så videre. Girovinduet er delt inn i fem hovedfelter.
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TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

Alt+S Girostatus med gironummer, beløp, betaler, forfallsdato, bevegelser på giro.
Alt+G Oversikt over tidligere giroer og regningskort på pasienten, med KID-nummer.
Alt+L Oversikt over tidligere betalere av giro.
Alt+5 Oversikt over innbetalinger på valgt giro.
Alt+R Oversikt over regningskort på giroen.
 

14.19.2 Registrere betaling av giro

Når pasienten har betalt giroen, eller om pasienten vil betale giroen kontant eller med kort, er det
enkelt å registrere betalingen i girovinduet. Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk Alt+4 for
gå til feltet ”Girooversikt”. Velg en ubetalt giro som er merket med rød skrift, og trykk Enter.
Girovinduet vil nå åpnes, og valgt giro er aktiv. Trykk deretter Alt+B for å registrere betaling av giroen.
Det blir automatisk foreslått at hele girobeløpet skal registreres som betalt (se feltet ”Betaling”).

Trykk Enter dersom du ønsker at hele beløpet skal registreres som betalt. Dersom pasienten har/skal
betale en andel av beløpet skriv inn ønsket beløp (se "Registrere delbetaling av giro"). Velg deretter
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betalingsmåten som er benyttet, og trykk Enter.

Lagre giroen ved å trykke Ctrl+W. Svar ”Ja” for å bekrefte betalingen.

Girovinduet lukkes igjen, og du vil bli ført tilbake til regningskortvinduet. I feltet ”Girooversikt” (Alt+4)
kan du se gironummeret, girobeløp, eventuelt ubetalt beløp og status på giroen. Dersom status er ”
Oppgjort”, er hele girobeløpet betalt.
I feltet ”Betalingsinformasjon” (Alt+5) er det enkelt å se alle bevegelser som er gjort på regningskortet.
Giroregistreringer er merket med koden ”G”.

14.19.3 Oppheve betalingsregistrering på giro

Dersom en girobetaling er feilregistrert, er det mulig å oppheve betalingsregistreringen på giroen. Når
du befinner deg i girovinduet, trykk Alt+G for å velge giro fra liste over tidligere giroer. Trykk deretter
Alt+5 for å gå til feltet ”Innbetalinger”.
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Velg innbetalingen du ønsker å oppheve, og trykk Ctrl+Delete. Betalingsregistreringen får en rød
bakgrunn for å vise at den er opphevet, samt at dato og initialene til brukeren som opphevet
innbetalingen blir lagt til. Girostatus (Alt+S) får også en rød bakgrunnsfarge for å vise at status er
opphevet.

Feltet ”Ubetalt” viser ubetalt beløp på giroen. For å registrere betaling, se "Registrere betaling av giro".

14.19.4 Makulere giro

For å kunne makulere en giro kan det ikke være registrert noen innbetalinger på giroen. Dersom det
allerede er registrert innbetalinger, må disse oppheves før giroen kan makuleres. For å oppheve
innbetalinger, se Oppheve betalingsregistrering på giro. Når du befinner deg i girovinduet, trykk Alt+G
for å velge giro fra liste over tidligere giroer. Trykk deretter Alt+M for å makulere giroen. Følgende
beskjed kommer opp :
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Svar ”Ja” for å bekrefte at det er KUN giroen skal makuleres. Sjekk at gironummeret stemmer med det
du ønsker å slette.
Ved 'Nei' makuleres både kortet og giro.

14.19.5 Velge annen betaler

Når du befinner deg i girovinduet, kan du åpne listen over andre betalere (for pasienten) ved å trykke
Alt+A.

Velg betaler fra listen, og trykk Enter. Du kan registrere en ny betaler ved å trykke Alt+N. Fyll inn navn,
adresse og eventuelt telefonnummer. Trykk Ctrl+W for å lagre.
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Det er også mulig å velge en annen betaler fra kartoteket. Trykk Alt+H for å søke på etternavn i
kartoteket. Velg navn fra listen som vises, og trykk Enter.

Den du har valgt som betaler av giroen vises i feltet ”Girostatus”. Lagre eller skriv ut giroen.
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På utskriften står nå annen betaler som adressat, men det står fortsatt at det gjelder pasienten vi
skriver ut giro på.
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14.19.6 Egendefinert girotekst

Når du befinner deg i girovinduet, trykk Ctrl+E for å aktivere feltet ”Girotekst”. Du kan deretter skrive
inn egendefinert girotekst på den valgte giroen.
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Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut.

14.19.7 Velge fast girotekst

Når du befinner deg i girovinduet kan du velge en fast tekst til den aktuelle giroutskriften. Trykk Alt+4
for å vise listen over faste tekster.

Velg ønsket kode/tekst i liste, og trykk Enter. Dersom du ønsker å lage en ny, egendefinert fast tekst,
trykk Alt+N. Skriv inn ønsket kode for den faste teksten, og trykk Enter for å lagre.

Feltet ”Tekst” er nå aktivt. Skriv inn ønsket girotekst, og trykk Ctrl+W for å lagre.

Velg ønsket kode/tekst i liste, og trykk Enter. Giroteksten vil nå vises i feltet ”Girotekst” i girovinduet.
Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut.
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14.19.8 Sette regningskort på samlegiro

Når du velger betalingsmåte ”Giro” og dersom dersom det allerede er opprettet en ubetalt giro på
pasienten, kan du velge å overføre den nye giroen til en samlegiro. Svar ”Ja” dersom valgt betaler skal
betale samlegiroen. Svar ”Nei” dersom du ønsker å velge en annen betaler.

Fyll inn eventuelt fakturagebyr for samlegiro, og trykk Enter.

Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut. Dersom du har svart ”Nei”, blir
det opprettet en ny giro, og du kan velge en annen betaler av giroen ved å trykke Alt+A (se "Velge
annen betaler").
Dersom det finnes flere ubetalte giroer, kan disse også overføres til en samlegiro. Ubetalte giroer må
makuleres først, slik at regningskortet blir frigjort (se "Makulere giro"). Regningskortet kan deretter
overføres til samlegiro ved å velge betalingsmåte ”Giro”. Regningskort kan overføres til samlegiro selv
om regningskortet er låst. Svar ”Ja” for å overføre giro til samlegiro.

15 Pasientregnskap fra Startmeny

Når du befinner deg i startmenyen, trykk Alt+P for å åpne pasientregnskapsvinduet. Alle knappene
øverst i pasientregnskapsmenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til pasientregnskapet. Avhengig
av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige i
pasientregnskapsvinduet. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst
som beskriver funksjonen. 

15.1 Elementer i pasientregnskapsvindu

Pasientregnskapsvinduet gir deg en god oversikt over det aktuelle regningskortet, tidligere
regningskort, utestående beløp på giro, hvilke takster som er benyttet på regningskortet, dagsoppgjør,
rapportering og så videre. 
Når du åpner pasientregnskapsvinduet, vil alltid regningskortene for dagens dato vises. Dette kan
endres til den dato / periode man vil se på.
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Pasientregnskapsvinduet er delt inn i tre hovedfelter. I det øverste feltet velges dato eller periode for
videre oversikt. I feltet under vises alle regningskort for valgt dato eller periode. I feltet nederst til
venstre vises alle takster som er benyttet på valgt regningskort. I feltet nederst til høyre vises en
summering av regningskortene for valgt dato eller periode. Fordi summeringen av regningskort i
enkelte tilfeller krever mye systemressurser, må denne funksjonen aktiveres ved å trykke Alt+M
(uthevet 'M' under Vis summering).

Da får vi opp summering av innbetalte kort.

15.2 Status på regningskort

For at det skal være enkelt å se status på de enkelte regningskortene, er regningskortene listet i
følgende farger:

FARGET TEKSTBESKRIVELSE
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Svart tekst Betalt eller ettergitt regningskort (som ikke er overført til giro)
Rød tekst Regningskort som er ubetalt (eller med restbeløp som ikke er betalt, ikke ettergitt

eller satt på giro)
Grønn tekst Regningskort som mangler diagnose
Blå tekst Regningskort som er overført til giro

15.3 Vise alle regningskort for valgt dato

Når du åpner pasientregnskapsvinduet, vil alltid regningskortene for dagens dato vises som standard.
For å vise alle regningskort fra valgt dato, trykk Ctrl+A når du befinner deg i regningskortvinduet.
Denne funksjonen er aktivert som standard, og gir en oversikt over alle regningskort for valgt dato, på
valgt lege.

15.4 Periodeoversikt i pasientregnskapet

Når du åpner pasientregnskapsvinduet, vil alltid regningskortene for valgt dato vises som standard.

Dersom du ønsker å se alle regningskort i en periode, trykk Ctrl+P for aktivere periode.
Standardperioden er fra og med den siste 'fjortendagers-periode' (siden trygdeoppgjør skal sendes
minimum hver fjortende dag).

Dersom du ønsker å se alle regningskort fra en tidligere periode, trykk Alt+R for å aktivere feltet ”Fra”.
Skriv inn ny ønsket dato i formatet ”DD.MM.ÅÅÅÅ”. Alternativt kan du velge dato fra kalenderen ved å
trykke ”K” . Trykk Tab for å aktivere feltet ”Til”. Velg dato, og trykk Enter for å vise regningskortene i
valgt periode.

15.5 Vise summering av regningskort

I feltet nederst til høyre kan du se en summering av regningskortene for valgt dato eller periode. Fordi
summeringen av regningskort i enkelte tilfeller krever mye systemressurser, må denne funksjonen
aktiveres spesielt ved å trykke Alt+M.
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Du vil nå se en summering av regningskort for valgt dato eller periode.

Denne oversikten kan skrives ut ved å klikke på ikonet "Skriv ut".
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Klikk på ikonet for utskrift (øverst til venstre) for å skrive ut rapporten og deretter på lukk for å gå
tilbake til pasientregnskapet.

15.6 Ikke avsluttede regningskort

Ikke avsluttede regningskort er regningskort som mangler diagnose og/eller at det finnes et restbeløp
på regningskortet som ikke er betalt eller overført til giro. Disse er merket med rød eller grønn tekst i
oversikten over regningskort for valgt dato eller periode (se "Status på regningskort". Når du befinner
deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Ctrl+S for å vise alle ikke avsluttede regningskort. Disse må være
avsluttet (diagnosen må være satt på kortet samt en form for betaling).



Kurshefte164

© 2016 Enter your company name

15.7 Ulåste regningskort

Ulåste regningskort er regningskort som det ikke er utført dagsoppgjør for. Alle regningskort må låses
før regningskort kan overføres for trygdeoppgjør. Trykk Alt+A for å vise alle kort for valgt dato eller
periode.
Trykk deretter Alt+L for å vise ulåste regningskort. 
Denne funksjonen er nyttig for å sjekke at det ikke finnes ulåste regningskort i perioden.

15.8 Betalte regningskort

Betalte regningskort og giroer er merket med blå eller svart tekst i oversikten over regningskort for
valgt dato eller periode.(se "Status på regningskort"). Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet,
trykk Alt+B for å vise alle betalte regningskort for valgt dato eller periode.

Trykk Ctrl+L for utskrift av alle pasientinnbetalinger for valgt dato eller periode. Rapporten gir deg en
enkel og lettfattelig oversikt over innbetalinger med kontanter, kort og giro.
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Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at
rapporter skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

15.9 Regningskort uten diagnose

Alle regningskort som vises med grønn tekstfarge i pasientregnskapsvinduet mangler diagnose. Trykk
Ctrl+D for å sette siste satte diagnose på alle kort som mangler diagnose.

Diagnosen som settes er identisk med pasientens siste konsultasjonsdiagnose dersom det finnes.
Diagnosen blir kun satt som en såkalt regningskortdiagnose, ikke som en konsultasjonsdiagnose.

15.10 Regningskort overført til giro/samlegiro

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Ctrl+G for å vise alle regningskort som er
overført til giro eller samlegiro, for valgt dato eller periode. Trykk deretter Alt+X for å vise en oversikt
over alle giroer og regningskortene som er knyttet til de forskjellige giroene/samlegiroene.
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Når du markerer en giro i den øverste lista, vil alle regningskort knyttet til den aktuelle giroen vises i
den nederste lista.

15.11 Følgebrev til samlegiro

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Ctrl+G for å vise regningskort som er satt på giro
i valgt periode. Trykk deretter Alt+”minustegn” for å vise alle samlegiroer. Merk ønsket samlegiro, og
trykk Ctrl+F for å skrive ut følgeskriv til samlegiroen.

Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut følgebrevet. Vi anbefaler at
følgebrevet skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

15.12 Utskrift av girooversikt

For å skrive ut følgebrev til alle ubetalte giroer (brukes oftest av de som bruker en ekstern
faktureringsfirma) som hører til en lege, trykk Ctrl+G, deretter Alt+X for å fram alle ubetalte giroer
sortert på en lege.
Trykk Ctrl+F for å skrive ut følgeskriv til samlegiroen.
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Her ligger all info som trengs for å få sendt ut giroer.
Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut følgebrevet. Vi anbefaler at
følgebrevet skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

15.13 Hente regningskort fra startmeny (medarbeider)

Medarbeidere som mottar betaling fra pasientene, kan vise regningskortet for alle pasienter fra
startmenyen. Dette gir en raskere tilgang til regningskortene enn ved å måtte søke opp hver enkelt
pasient fra kartoteket. Når du befinner deg i Startmenyen, trykk Alt+P for å åpne pasientregnskapet.

Pasientregnskapsvinduet vises med dagens dato og valgt lege som standard. Trykk Alt+E for å
aktivere funksjonen ”Vise alle leger”. Listen over regningskort vil oppdateres fortløpende etterhvert
som legen(e) oppretter regningskort på pasienter som er til konsultasjon. Trykk Ctrl+V for å velge
annen lege fra brukerlista (tilgjengelig kun for medarbeidere, ikke leger). Medarbeidere kan åpne valgt
regningskort direkte ved å trykke Enter, eller Ctrl+B for å registrere betaling.
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15.14 Registrere betaling på giro

Hvis vi får inn betalingsoversikt fra banken og ønsker å registrer innbetalinger på giro, benytter vi
funksjonen "Finn giro på gironummer".
Vi kan søke både på giro / KID nummer og regningskort nummer.

Vi trykker Alt+F og får opp følgende meny:

Skriv inn enten gironummer eller KID-nummer i feltet og trykk Enter. Vi vil deretter komme til giroen vi
har søkt etter og kan registrere betaling av giro.

15.15 Massepurring

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Ctrl+P for å velge periode. Trykk deretter Ctrl+G
for å vise alle regningskort som er overført til giro i valgt periode. Trykk Alt+”minustegn” for å vise alle
samlegiroer. Øverste halvdel av pasientregnskapsvinduet viser giroene. Nederste halvdel av vinduet
viser regningskortene som er overført til den aktuelle giroen.

Du har følgende valg tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO BESKRIVELSE
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N
Alt+Ø Søk etter navn på betaler
Alt+U Søk på girostatus
Alt+E Se ubetalte giroer for alle leger (kun for medhjelpere) 
Alt+D Søk på antall dager siden forfall
Alt+P Purre på valgte giroer
Alt+O Slette massepurring og tilbakeføre giroer til forrige status

Ved purring vil alle giroer sendes til neste "statusnivå". Det vil si at dersom vi purrer en giro med
status “Purring 1”, så vil neste statusnivå på giroen være “Purring 2” og så videre.

15.15.1 Massepurring, søk på girostatus

Trykk Alt+U for å søke på girostatus. Velg statusnivå fra listen som vises, og trykk Enter. Denne
funksjonen er nyttig dersom du for eksempel kun ønsker å purre på de giroene som har statusnivå “
Purring 1”.

15.15.2 Sende massepurring

Merk giroene du ønsker å purre på. Klikk på den første giroen i lista som du ønsker å purre på,
deretter holder du nede Shift-tasten, og klikker så på den siste giroen i lista som du ønsker å purre på.
Det er ikke mulig å velge giroer som ikke ligger i rekkefølge.
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Trykk Alt+P for å sende purring. Velg ønsket purretekst i listen over faste tekster, og trykk Enter.

Dersom det skal legges til purregebyr på for eksempel purring 1, purring 2, inkassovarsel og så videre,
så vil du få beskjed om dette for hver giro som sendes til purring. “Inkasso” er det høyeste
statusnivået, slik at man ikke får mulighet til å legge på flere gebyrer dersom giroen har denne
statusen. Trykk Enter for å velge standard purregebyr, eller tast inn ønsket beløp for purregebyret, og
trykk Enter.

Dersom beløpet endres, svar ”Ja” dersom du ønsker å lagre det endrede beløpet som standard
purregebyr.
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Fremdriften i purringsrutinen vises, med totalt antall. Trykk på knappen ”Avbryte” dersom du ønsker å
avbryte.

Giroene vil nå bli skrevet ut. Dersom det finnes én giro i skjemalisten, vil giroene bli skrevet ut direkte.
Dersom det finnes flere giroer i listen, velg ønsket giro og trykk Ctrl+U for å skrive ut purringene.

15.15.3 Oppheve massepurring

Trykk Alt+O for å oppheve massepurring.
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Velg ønsket dato/tidspunkt fra liste over tidligere utførte massepurringer, og trykk Enter. Alle giroer vil
nå bli tilbakeført til tidligere statusnivå. Det er ikke mulig å oppheve enkeltstående purringer. Alle
purringer på valgt dato/tidspunkt vil bli opphevet og tilbakeført til tidligere statusnivå.

 

15.16 Dagsoppgjør

Det anbefales gjøre det til en rutine at dagsoppgjøret utføres hver dag. Dermed unngår man at det
opparbeider seg et større antall ulåste regningskort, som kan være tidskrevende å gå gjennom i
ettertid. For at det skal være mulig å utføre dagsoppgjøret, må alle dagens regningskort være merket
med svart eller blå tekstfarge, som angir at regningskortene enten er gjort opp eller overført til giro og
at alle har en diagnose knyttet til seg.
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Trykk Ctrl+U for å utføre dagsoppgjøret. Svar ”Ja” for å bekrefte at du vil utføre dagsoppgjør. Alle
regningskortene vil låses, og kan ikke endres i ettertid. Dersom det senere oppdages feil på et
regningskort, må regningskortet makuleres. Nytt regningskort må opprettes, og det må også utføres
dagsoppgjør på nytt. Dersom du svarer ”Nei”, vil du likevel kunne skrive ut en oversikt over
regningskortene for valgt dato/periode, men regningskortene vil ikke bli låst eller merket med ”X” i
kolonnen ”Låst”. Hvis det finnes regningskort merket med rød eller grønn tekstfarge er ikke disse
klargjort for dagsoppgjør, men du kan likevel skrive ut oversikten.

Dersom alle regningskortene er gjort opp eller overført til giro, vil summering av dagsoppgjøret vises i
en egen rapport.
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Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at
rapporter skrives ut på laserskriver.

Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

Dagsoppgjøret er nå ferdig utført og klargjort for overføring til diskett/lagringsmedie for senere
oversendelse til oppgjørskontoret. Det anbefales at rapporten blir skrevet ut hver dag, og at den
oppbevares forsvarlig. Rapporten er legens bilag for eventuell kontroll av regnskapet. I
pasientregnskapsvinduet er regningskortene nå merket med bokstaven ”X” i kolonnen ”Låst”.
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15.17 Elektronisk trygdeoppgjør(Behandlerkrav)

Behandlerkrav(elektronisk innsending av oppgjør)

Når dagsoppgjørene for en periode er utført (som oftest hver 14. dag), og regningskortene er låst, kan
trygdeoppgjøret utføres. Kontrollér at riktig gruppekode er valgt, for eksempel ”D”. For å velge en
annen gruppekode, trykk Ctrl+K. Velg ønsket gruppekode i listen, og trykk Enter.

Trykk Ctrl+P for å sette opp periode trygdeoppgjøret skal kjøres for (man for automatisk forslag på
foregående fjortendagers periode, noe man kan endre).
Trykk deretter Ctrl+T for å utføre trygdeoppgjøret. Beskjed om at kortene er klare for sending 'popper
opp' (hvis ikke må man rette opp kort uten betaling og diagnose og kjøre dagsoppgjør på de ).
Svar ”Ja” for å fortsette.
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'Pinkode - inntastings' vindu kommer opp. Signer med din 4-sifrede pin kode.

Når oppgjøret er sendt får vi bekreftelses beskjed opp med forklaring på hvordan man retter opp
eventuelle delvis avviste kort.

For å korrigere regningskort kan man fra menyen ”Oversikt trygdeoppgjør(Alt+T)” markere sendingen
som innholder avviste regningskort og deretter trykke Enter. Man får da opp en liste med kort som er
avvist og avvisningsgrunn. Vi markerer deretter kortet som skal endres og trykker Enter for å korrigere
kortet.

Etter at alle kort er rettet er det bare å markere sendingen og deretter trykke Ctrl+S for å sende
oppgjøret elektronisk på nytt.
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15.17.1 Trygdeoppgjør (via diskett)

Når dagsoppgjørene for en periode er utført (som oftest en kalendermåned), og regningskortene er
låst, kan trygdeoppgjøret utføres. Kontrollér at riktig gruppekode er valgt, for eksempel ”D”. For å velge
en annen gruppekode, trykk Ctrl+K. Velg ønsket gruppekode i listen, og trykk Enter.

Trykk deretter Ctrl+T for å utføre trygdeoppgjøret. Svar ”Ja” for å fortsette.

Når trygdeoppgjøret er ferdig utført vil du få bekreftelse på at trygdeoppgjøret er lagret i databasen.
Trykk Enter.

Svar ”Ja” dersom trygdeoppgjøret skal skrives ut på blankt ark. Svar ”Nei” dersom trygdeoppgjøret
skal skrives ut på forhåndstrykket skjema.

Trygdeoppgjøret forhåndsvises i et eget vindu.
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Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut trygdeoppgjøret. Vi
anbefaler at trygdeoppgjøret skrives ut på laserskriver.

Etter at utskriften er tatt, svar ”Ja” dersom du vil overføre regningskortene til diskett. Dersom du ikke
har en diskett tilgjengelig, kan du kopiere regningskortene til diskett ved en senere anledning.

15.18 Oversikt over tidligere trygdeoppgjør

Når trygdeoppgjøret er sendt elektronisk (lagret på disketten), vil den vises i oversikten over tidligere
trygdeoppgjør. Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Alt+T for å vise oversikt over
tidligere trygdeoppgjør.
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Det er mulig å skrive ut oppgjøret på papir etter sendingen. Marker oppgjøret du vil skrive ut og trykk
Ctrl+U.
Oversikten inneholder informasjon om sendingsdato, filnavn, sendingsnummer, samt annen relevant
informasjon. 
Her ligger det ikon med farvekoder som viser status på sending (Beskrivelse av status står til høyre for
konvolutt) :

§ Gul konvolutt

- Meldingen er sendt, men applikasjonskvittering er ikke mottatt
(Avventer tilbakemelding)

§ Grønn konvolutt

- Melding er sendt, applikasjonskvittering er mottatt og oppgjøret er
godkjent 

§ Grønn konvolutt med rød flik

- Meldingen er sendt, men det er regningskort med feil som må rettes
opp.

§ Rød konvolutt

- Meldingen er ikke sendt

15.19 Utskrift av reiseoppgjør

Når du befinner deg i oversikten over tidligere sendinger til trygdekontoret, trykk Ctrl+K for å skrive ut
reiseoppgjør for samme tidsperiode som er valgt for trygdeoppgjøret. Reiseoppgjøret forhåndsvises i
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et eget vindu.

Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut reiseoppgjøret. Vi
anbefaler at reiseoppgjøret skrives ut på laserskriver.

15.20 Korrigere avviste regningskort

Får man en grønn konvolutt med rød flik i midten med beskjed delvis avvist trygdeoppgjør må man
rette opp kort før de sendes på nytt.
Dette gjør man inne på trygdeoppgjør oversikten (Alt+T fra pasientregnskapet under Startmenyen).

Marker oppgjøret og trykk 'Enter'. Man får opp følgende vindu:
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Til venstre ser vi alle kort som skal korrigeres, til høyre ser vi forklaringen på avvisningen. Man trykker
'Enter' på kortnummeret og gjør det som står i forklaringen fra NAV.
Når man lagrer kortet etter endringen kommer man tilbake til oversikten i bildet over og det rettede
kortet er borte fra oversikten. Man fortsetter til man er ferdig med alle.
Hvis man i ettertid vil se på korrigerte kort kan man huke av for 'Vis korrigerte kort' (se bildet over).
Når alle kort er rettet, markerer man oppgjøret (med rød flik i den grønne konvolutten) på nytt og
trykker Ctrl+S for å sende det korrigerte trygdeoppgjøret.

For de som ennå ikke bruker elektronisk trygdeoppgjør bruker man følgende rutine for å rette opp
avviste kort:

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, trykk Ctrl+O for korrigering av avviste regningskort.
Skriv inn regningskortnummeret i feltet ”IDENT nummer”, og trykk Enter.

Regningskortet låses opp og hentes fram slik at du kan utføre nødvendige endringer. Da hentes
regningskortet fram og du kan utføre de endringene som er påkrevet. Trygdekontoret krever normalt
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at samme regningskortnummer beholdes. For å unngå avviste regningskort er det derfor viktig at
regningskortet kun endres og ikke makuleres. Regningskort bør kun makuleres dersom det er en
avtale om dette. For å sende avviste regningskort tilbake til trygdekontoret, er det ikke nødvendig å
utføre nytt dagsoppgjør på de regningskortene som har blitt korrigert. Når du befinner deg i
pasientregnskapsvinduet, velg perioden for de aktuelle regningskortene og trykk deretter Ctrl+T for å
utføre trygdeoppgjøret på nytt. Det er kun de korrigerte regningskortene som blir med på sendingen.

16 PLO meldinger

PLO meldinger brukes for kommunikasjon med pleie og omsorgstjenesten i kommunen.

Før vi aktiverer PLO må det avtales og tilrettelegges med kommunen og deretter gjennomføres en
test.

Når alt er avklart ,kan man aktivere bryteren som gjør funksjonaliteten tilgjengelig.
Bryteren finner man under opsjoner og deretter programbrytere.

I tillegg til å aktivere PLO kan vi sette opp en del funksjonalitet som bestemmer hvordan våre PLO
meldinger blir bygget opp.
For å aktivere enkelte brytere er det bare å klikke på dem (grønn er på).

16.1 Oversikt PLO meldinger

Oversikt over innkommende PLO meldinger finner vi under M (Oversikt mottatte meldinger) fra
Startmenyen.
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16.2 Oversikt brytere

Dette er brytere som finnes i PLO oversikten.

- Ctrl+S, Svar på melding

- Ctrl+N, Ny melding

- Ctrl+E, Endre utkast

- Ctrl+V, Endre visningsformat

- Alt+S, Signer melding

- Ctrl+L, Les inn på nytt

- Ctrl+O, Oppdater liste

- Ctrl+A, Sende aviksmelding

- Ctrl+K, Kanseler melding

- Ctrl+Del, Slett melding

- Alt+V, Samstem legemidler
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- Alt+H, Hent pasient

- Lagre kolonebredder

- Ctrl+G, Vis gruppert

- Ctrl+D, Vis kun valgte legens meldinger

- Alt+T, Vis tidligere meldinger i tråd i nederste del av denne meldingen

- Vise kun meldinger som er nyere enn 60 dager / Vise alle meldinger
uavhengig av dato

- Sett hvor gamle meldingene som lastes kan være

- Hurtigtakst for valgt (markert) pasient

- Hurtigtakst

- Vise flere valg

16.3 Forklaring på ikoner foran meldingene

Helt ute til venstre i 'Meldinger'-feltet har vi tre koloner :

- S, status
- R, retning
- T, sorter på tråd.

Under status ser vi flere ting :

På innkommende meldinger :
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- Pil mot venstre betyr at meldingen er besvart
- Grønn konvolutt betyr meldingen er prosessert
- Grønn konvolutt med kryss over betyr at meldingen er kansellert (avsender har alltids mulighet til å
kansellere en melding hvis de f.eks. finner ut at den er sendt på feil pasient, til feil sted o.l.)

På utgående meldinger :

- Konvolutter kan ha 4 forskjellige farger : gul (forventer applikasjonskvittering), rød
(Applikasjonskvittering er ikke mottatt innen fristen på 96 timer), grå (ukjent status på
applikasjonskvittering) og grønn (applikasjonskvittering    mottatt).
- 'Blyant som skriver' - meldingen er et utkast (når meldingen er lagret, men ikke sendt).

Under retning :
- INN for innokmmende meldinger
- UT for utgående meldinger
- ? for meldingen er ikke prosessert

16.4 Registrere pleie- og omsorgsenhet pasienten hører til

For at man skal slippe å velge pleie- og omsorgsenheten pasienten hører til hver gang man skriver en
ny PLO melding eller svarer på en inkommet en, er det
viktig at man registrerer enheten på pasienten med en gang.
Det gjør vi under ALt+6 valget i Pasient hovedmenyen.
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Trykk Alt+P for å registrere pleie og omsorgsenhet fra adresselisten. Adresselisten kommer opp.
Trykk Enter på adressen til enheten der pasienten hører til etter at den har blitt søkt opp i
adresselisten.

NB!!! DET ER MEGET VIKTIG Å VELGE ADRESSEN MED ET GLOBE-IKON FORAN.

Adressen viser seg nå under Pleie- og omsorgsenhet og blir valgt automatisk når vi sender PLO
meldinger ang. denne pasienten.
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16.5 Bruken av PLO meldinger (signere, svare og sende aviksmelding
på innkommende meldinger)

Under vises det første bildet vi ser idet vi henter opp PLO meldinger :
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Meldingen som er markert er utskrivningsrapporten på Kalle Krank. Her ligger også alle andre
innkommende meldinger til alle leger.
Hvis man vil se kun sine egne meldinger (det kan settes opp som standard) trykker man Ctrl+D.
For å svare på medlingen trykk på Ctrl+S.
For å signere meldingen trykk Alt+S, da flyttes den under avsnitt 'Signerte'. Man kan også signere
meldinger fra Pasienthovedmenyen, men da er det kun meldinger som hører til den enkelte pasienten
som er tilgjengelige.
Mens vi står i 'Oversikt PLO meldinger' - vinduet og jobber, så kan det hende at det kommer inn noen
flere meldinger.
Disse blir ikke lagt inn i visningen med en gang, for å ikke forstyrre det man jobber med. For å hente
inn de meldingene som eventuelt har kommet inn siden vi åpnet vinduet, trykk Ctrl+O.

Hvis en melding har kommet inn 'feil', kan vi sende en avviksmelding tilbake til avsenderen ved å
markere meldingen, og trykke på Ctrl+A.
Følgende vindu kommer opp :
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Her må vi fortelle hva som er 'feil' med meldingen. Vi må først velge fra 'Tema kodet' - rullegardinen:

Vi velger et av de tre valgene og utfyller avviksmeldingen ved å fylle ut 'Innhold-tekstnotat'.
Til dette feltet kan vi også hente tekst via Ctrl+H (hente data fra pasientjournalen).
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Vi kan hente inn hurtigtakst via Alt+0.
Vi kan lagre meldingen via Ctrl+W hvis vi ikke er klare for å sende den (f.eks., ikke ferdig).
Vi sender meldingen via Ctrl+S.
Via Ctrl+M kan vi velge en annen mottaker enn det som er satt opp som 'Pleie og omsorgsenhet'
pasienten hører til.

16.6 Bruken av PLO meldinger (sende ny melding, kansellere melding)

Vi kan sende en ny PLO melding både fra 'Oversikt mottatte meldinger' og fra 'Pasient hovedmenyen'.
Hvis man trykker Ctrl+N for ny melding fra 'Oversikt mottatte meldinger' må man også velge hvilken
pasient det gjelder.
Kartotekvinduet kommer opp og vi søker opp pasienten på vanlig måte.
Det slipper vi fra pasienthovedmenyen.

Når vi trykker Ctrl+N kommer det opp et nytt vindu der vi må velge hvilke type PLO melding vi har lyst
til å sende.

16.6.1 Forespørsel

Første valget er 'Forespørsel', marker og trykk Enter. Følgende vindu kommer opp :
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Her må vi velge fra type forespørsel :

Ved tilstandsvurdering (ønske om opplysninger om den helsemessige tilstanden til pasienten) og
tjenestetilbud (opplysninger om hvilke tjenester pasienten mottar) behøver man ikke 
å fylle ut 'Spørsmåls - feltet' selv om man kan.

Ved annen henvendelse er man nødt til å fylle ut 'Spørsmåls - feltet' ( eksempelet øverst). Man kan
skrive inn ting eller hente de opp via Ctrl+H.
Meldingen lagres via Ctrl+W, sendes via Ctrl+S. Man har også mulighet til å velge en annen mottaker
via Ctrl+M.

16.6.2 Legemiddelopplysninger

Valg nummer to er utveksling av 'Legemiddelopplysninger'.
Marker 'Legemiddelopplysninger' og trykk Enter.
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Alle medikamenter som ligger under 'Legemidler i bruk', dvs., faste, behovs og kur blir automatisk tatt
med i meldingen, sånn at meldingen er klar til sending med en gang.
Trykk Ctrl+S for å sende.

Vi har også mulighet til å endre meldingen før sending hvis det er behov for det. Gå inn på fanen
'Hovedinformasjon'.
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Følgende vises :

Her kan vi fjerne visse, valgte opplysninger bort hvis vi ikke vil ha de med i meldingen.
Marker cave eller familie sosialt, og trykk Ctrl+Del for å ikke sende de opplysningene.

For å fjerne enkelte medikamenter fra meldingen, marker medikamentet du ikke vil ha med og trykk
'Space-bar' (den lengste tasten nederst på tastaturen).
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De medikamentene vi ikke vil ha med får en strek over seg.

16.6.3 Overføring av medisinske opplysninger

Tredje valg er 'Overføring av medisinske opplysninger'.
I tillegg til resepter blir det tatt med medisinske diagnoser, caver, pårørende, funn/undersøkelser,
aktuell problemstilling mm.

For å sende meldingen marker 'Overføring av medisinske opplysninger' og trykk Enter.
Følgende vindu kommer opp:
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Meldingen er klar til sending med en gang og hvis man ikke skal legge til noe ekstra eller fjerne noe av
det som kommer med automatisk, kan man bare trykke Ctrl+S for å sende meldingen.
Under fanen 'Hovedinformasjon' kan man eventuellt legge inn mere utfyllende 'Aktuell problemstilling'
og registrere tjenestebehov pasienten har.
'Aktuell problemstilling' kan man fylle inn manuelt, eller hente inn tekst via Ctrl+H fra andre steder i
journalen.

For å registrere tjenestebehov, trykk Alt+N når man står i 'tjenestebehov-feltet'.
Velg en av tjenestetypene som vises i listen og fyll ut resten av feltene manuelt.

Man kan også på samme måte som i meldinger 'Legemiddelopplysninger' velge bort diagnoser og
legemidler i bruk under 'Medisinsk/funksjonsnivå - fanen' :
Marker den diagnosen eller medikamentet man ikke vil ha med i meldingen og fjern den ved å trykke
på 'Space-bar'.
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16.6.4 Pasientlogistikk

Fjerde valg er 'Pasientlogistikk'.

Man skal bruke denne type melding som bl.a. en 'Orientering om dødsfall', dvs. den brukes for å gi
beskjed til pleie og omsorgstjenesten om at pasienten er mors.
Den brukes også for å fortelle om pasienten innlagt, utskrevet, utskrivningsklar ....
Det som er mest vanlig for legekontorene er å motta denne type melding.

Her har vi de 5 samme brytere som på alle andre type meldinger : 

Esc - Ut av vinduet
Ctrl+W - Lagre utkast
Ctrl+S - Sende melding
Ctrl+M - Endre mottaker
Ctrl+K - Legge til kopimottaker

Meldingen er i utg.pkt. ferdig når man velger den, men man kan legge til ekstra ting om man vil.
Under fanen 'Tidsfestet hendelse' kan man velge hendelseskode (se bilde under), skrive fritekst som
'Beskrivelse av hendelsen', tidspunkt og sted for hendelsen.
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Under fanen pårørende / tilleggsopplysninger kan man velge / velge bort pårørende og sette opp
ekstra opplysninger om pasienten :
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16.6.5 Kansellere melding

Vi har mulighet til å kansellere en sendt melding.

Marker den sendte meldingen i utboksen og trykk Ctrl+K.
Spørsmål om kanselleringen kommer opp.

Svar 'Ja' på spørsmålet som kommer opp.
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