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1 Henvisningsperiode / Episoderegistrering
(Avtalespesialister)

Episodeorientert journalføring skal benyttes når brukeren er avtalespesialist. Ved bruk av
episodeorientert journalføring vil vi måtte opprette en ny henvisningsperiode for pasientens
henvendelse. Deretter vil alle dataene registrert på pasienten knyttes til valgt henvisningsperiode. Når
pasienten er ferdig behandlet, avsluttes henvisningsperioden.

1.1 Spesialist som har avtale med HF

For at instillinger til spesialister skal tre i kraft når man logger seg inn i SystemX må man være
registrert som avtalespesialist i brukerlisten.
Det som er viktig her er at feltet 'Avtale med helseforetak' er riktig utfylt.



Spesialist 20124

© 2012 Hove Medical Systems AS

Svar JA dersom du er spesialist og sender oppgjør til NAV.
Svar NEI dersom du er spesialist i allmennmedisin
Svar NEI dersom du er privat spesialist uten avtale med helseforetak

Når du jobber med problemorientert journal, må man ved innkommende henvisninger registrere en
henvisningsperiode på pasienten. Dette kan gjøres på følgende måter:

· Ved mottak av elektronisk henvisning
· Ved manuell registrering av mottatt korrespondanse
· Ved innscanning av dokumenter

1.2 RESH-ID

Avtalespesialister som har driftsavtale med regionale helseforetak skal registreres i RESH. 

RESH-ID skal identifisere avtalespesialistene ved rapportering av aktivitetsdata til Norsk
pasientregister.
Det er Norsk pasientregister som har ansvar å registrere avtalespeisalistene i RESH, og
pasientregisteret vil også formidle RESH-ID til avtalespesialistene. 

1.2.1 Kontorinnstillinger

Under Opsjoner og Kontor/avdelings opplysninger skal kontorets RESH ID registreres hvis enheten er
et sykehus. 



Henvisningsperiode / Episoderegistrering (Avtalespesialister) 5

© 2012 Hove Medical Systems AS

1.2.2 Brukerinnstilling

Legens RESH-ID registreres under Opsjoner og Brukerinformasjon. Denne registreringen er påkrevd
for å kunne kjøre NPR-uttrekk.
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1.3 Programbryter innstillinger NPR

Følgende innstillinger kan settes i System X under "Diverse brytere". (velg O > P fra startmenyen).
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Standard innstillinger av programbrytere er at følgende brytere er satt på:

· Velger henvisningsperiode automatisk ved henting av pasient dersom pasienten kun har 1. periode
aktiv.

· Avslutte indirekte kontakt (tlf etc) automatisk når man bytter pasient eller man går ut av
pasienthovedmenyen.

· Avslutt en kontakt automatisk når du registrerer betaling eller setter regningskortet til giro.  
· Send NPR melding elektronisk

I tillegg er det programbrytere som gjør at programmet:

· Viser advarsel dersom du ikke har valgt henvisningsperiode ved henting av pasient(Problemorientert
journal)

· Henvisningsperiode må velges. Du kan ikke hente opp pasienten uten å velge henvisningsperiode.
· Kontakttype/episode må velges før diagnoser, prosedyrer og takster kan registreres. Du får heller

ikke skrevet epikrise før kontakttype/episode er registrert.
· Bruke egen kortliste ved regsitrering av prosedyrekoder.
· Avslutte direkte kontakt når du forlater pasienten.
· Ikke avslutt kontakt når du forlater pasienten.

1.3.1 Deaktivere henvisningsperiode(resepsjonist)

Det er mulig å deaktivere visningen av henvisnigsperioden ved henting av pasient for medhjelpere
som ikke jobber med pasientdata. Dette innebærer at aktuell bruker ikke ser hvilke
henvisningsperioder pasienten er registrert med ved søk i kartoteket.

For å deaktivere denne funksjonen må man være registrert som administrator i System X.
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Stå i Startmenyen og gå til Opsjonsmenyen. Gå deretter til Programbrytere. Under
"Administrasjonsbrytere" finner vi bryteren for å deaktivere henvisningsperioden.

1.4 Meny for vedlikehold/registrering av kontaktkoder

Kontaktkoder benyttes til registrering av kode for hvilken type kontakt pasienten har hatt med
legekontoret. Vi får opp denne kodelisten ved henting av pasient fra kartoteket. Denne koden legges
inn som linje i dagens journalnotat. 

I tillegg er det lagt opp til å kunne legge inn takster, prosedyrekoder, diagnoser og kontakttype koder
for NPR registrering på hver enkelt kontakttype.

Programmet leveres med et sett standard koder, men det er også mulig å opprette egne koder eller
redigere de som blir levert som standard.

Fra Opsjonsmenyen velg Alt+U.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
ALT+N Ny kontaktkode
ALT+E Endre kontaktkode
CTRL+W Lagre endringer
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CTRL+Delete Slette egen kode
ALT+A Sette koden Aktiv/Inaktiv
ALT+M Sette koden med automatisk møtt - Registreres når pasienten hentes fra

avtaleboken
ALT+V Vise system koder (koder opprettet av Hove Medical Systems)
ALT+T Registrere takst på valgt kontaktkode
ALT+P Registrere prosedyrekode på valgt kontaktkode
ALT+D Registrere diagnose på valgt kontaktkode

1.4.1 Vedlikehold/registrering av nye kontaktkoder

Ved henting av vedlikehold/registrering av kontaktkoder fra Opsjonsmenyen vil det i utgangspunktet bli
vist frem egendefinerte kontaktkoder.

 

For å hente frem alle systemgenererte kontaktkoder må vi trykke Alt+V
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1.4.1.1 Ny kontaktkode

Hvis vi ønsker å opprette en ny kontaktkode gjøres dette ved å trykke Alt+N og deretter gi den nye
koden en kontaktkode og et navn.
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Deretter lagrer vi med Ctrl+W. 

Kontaktkoden legger seg nå inn i listen over egne kontaktkoder.
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Vi kan deretter registrere inn kodene i forbindelse med NPR registrering direkte. Hvis det er ønskelig å
registrere inn takster, prosedyrekoder og diagnoser som automatisk skal registreres i pasientens
journal direkte ved valg av kontaktkode, gjøres dette ved å henholdvis velge Alt+T, P eller D.
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Alle endringer lagres ved å trykke Ctrl+W

1.4.1.2 Endre kontaktkode

For å endre en kontaktkode trykker vi Alt+E og deretter endrer navn eller endrer kodens registrerte
verdier. Alle endringer må lagres med Ctrl+W

1.5 Meny henvisningsperioder NPR

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
CTRL+W Registrer kontakttype med endrede parametere og registrer autodata
Enter Velg kontakttype og registrer autodata på pasienten 
CTRL+V Registrer kontakttype med endrede parametere uten å registrere autodata
CTRL+T
Alt+K
Alt+D

Åpne tidligere episoder uten å endre avsluttningstidspunktet(kun tilgjengelig
ved valg av tidligere episoder) 
Korrespodanse ( henvisninger )
Registrering av innkommende dokumenter
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1.6 Kontaktregistrering/episoderegistrering ved registrering av
innkommen henvisning

Når legen/kontoret mottar henvisninger, må disse knyttes til en henvisningsperiode.  I System X kan
dette gjøres på tre forskjellige måter, ved mottak av e-henvisning(EDI), scanning eller ved å registrere
henvisningen manuellt.

1.6.1 Registrering av henvisningsperiode ved mottak av e-henvisning

Trykk ALT+M i startmenyen for å gå til oversikten over mottatte elektroniske meldinger. Velg ønsket
elektronisk henvisning, og trykk ALT+K ( Understrekt K i feltet 'Kort beskrivelse av valgt
henvisningsperiode' ) for å få tilgang til menyen for å registrere henvisningsperioden..

Skriv inn en kort beskrivelse av henvisningen, og trykk TAB eller ALT+A for å velge startdato for
henvisningsperioden. Trykk TAB, velg deretter fra listen hvem pasienten er henvist fra. Trykk ALT+O
for å skrive et kort notat om valgt henvisningsperiode(Valgfritt). Du kan også hente inn faste tekster
ved å trykke CTRL+F. 
Når du er ferdig med registreringen, trykk CTRL+W for å lagre henvisningsperioden.
Etter at henvisningsperioden er lagret, vil registreringen vises i listen over henvisningsperioder(med
startdato).
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Trykk ENTER for å knytte registrert henvisningsperiode til henvisningen. Den korte beskrivelsen er nå
knyttet til henvisningen. 
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Lagre ved å trykke CTRL+W. Signer deretter henvisningen på vanlig måte ved å trykke CTRL+S.

1.6.2 Registrering av henvisningsperiode ved manuell registrering av henvisning
fra korrespondanse

Når du har valgt henvisningsmal og skrevet inn henvisningsteksten, så må det registreres en
henvisningsperiode på henvisningen. Trykk ALT+K for å registrere henvisningsperioden.
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Trykk deretter ALT+N for å registrere en kort beskrivelse av henvisningsperioden.
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Skriv inn en kort beskrivelse av henvisningsperioden, og trykk TAB eller ALT+O for å skrive et kort
notat om valgt problem. Du kan også hente inn faste tekster ved å trykke CTRL+F. Når du er ferdig
med registreringen, trykk CTRL+W for å lagre. Trykk ENTER for å registrere henvisningsperioden på
henvisningen.



Henvisningsperiode / Episoderegistrering (Avtalespesialister) 19

© 2012 Hove Medical Systems AS

Nå er det registrert en henvisningsperiode på henvisningen. Lagre den registrerte henvisningen ved å
trykke CTRL+W



Spesialist 201220

© 2012 Hove Medical Systems AS

Henvisningen kan du finne igjen i korrespondansemenyen.
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Henvisningsperioden vises i pasienthovedmenyen i vinduspanelet. Valgt/aktuell henvisningsperiode
vises alltid med rød tekst.
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1.6.3 Registrering av henvisningsperiode ved innscanning av innkommet
henvisning

Innscanning av innkommende henvisninger gjøres på vanlig måte. Idet man velger Innkomende
henvisning blir man ført automatisk til 'henvisnings - periode' - registreringsvinduet.

Trykk først Alt + N (nytt dokument) og velg journal ansvarlig ved å markere navnet og trykke 'Enter'
(alle påfølgende vinduer 'popper opp' automatisk etter at man velger med 'Enter' tasten).
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Søk opp pasienten og trykk 'Enter'.

Velg dokumenttype, henvisning innkommende og trykk 'Enter'.
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Velg mottaksdato og trykk 'Enter'.
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Søk opp avsenderen i adresselisten og trykk 'Enter'.

Deretter sett opåp henvisningsperiode ved å fylle ut 'Kort beskrivelse av henvisning' , 'Startdato' og
hvem det er henvist fra.
I datofeltet får man automatisk forslag på mottaksdato til dokumentet.
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Trykk Ctrl + W (lagre) og deretter 'Enter'.

Fyll ut eventuell kommentar og trykk på Ctrl + W (lagre).

Henvisningen er nå skannet inn, henvisningsperiode registrert og henvisningen har blitt knyttet til
henvisningsperioden.
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1.6.4 Knytte henvisning til henvisningsperiode manuelt

Hvis vi får beskjed om at det ikke er knyttet noe henvisning til henvisningsperiode (stortsett gamle
registreringer, pasienter som har kommet til legen i mange år) må vi knytte en eksisterende henvisning
eller opprette en henvisning som vi kan knytte til henvisningsperioden.

1.6.4.1 Knytte henvisning til henvisningsperiode manuelt (velg en av de eksisterende ikke-knyttede
henvisninger)

For å knytte henvisning til henvisningsperioden trykker vi Ctrl+K (rød K), som tar oss direkte til
korrespodanse vinduet til pasienten.

Det første bilde vi får opp er en liste over 'ikke- knyttede' - henvisninger som pasienten har registrert
på seg. Hvis det er en av de vi skal knytte til henvisnigsperioden, markerer vi den og trykker 'Enter'.

NB! Hvis det ikke finnes noen 'ikke - knyttede' henvisninger i pasientjournalen hopper vi automatisk til
vinduet der vi må lage en (se Knytte henvsining til henvisningsperiode manuelt- lage en innkommende
henvisning).



Spesialist 201228

© 2012 Hove Medical Systems AS

Da hopper vi tilbake til vinduet der vi nå kan registrere episode på pasienten og advarselen (med rød
skrift) er borte.
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1.6.4.2 Knytte henvisning til henvisningsperiode manuelt (lage en innkommende henvisning)

Hvis vi velger å ikke knytte noen av de eksisterende 'ikke-knyttede' henvisninger til
henvisningsperioden, men vil lage en ny en som skal knyttes trykker vi først Esc (Exit bryteren).

Da kommer vi til følgende vindu :
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Her velger vi malen innkommende henvisning (mangler dere en sånn og er usikre på hvordan man
lager det, ta kontakt med support hos oss) og trykker Enter.
Vi søker opp adressen henvisningen har kommet fra og trykker 'Enter'.

I neste bildet trykker vi lagre for å både lagre henvisningen og samtidig knytte den til
henvisningsperioden.
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Vi er tilbake til 'Episode-registrerings' vinduet og advarselen i rød skrift er borte.
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1.7 Hente pasient

1.7.1 Registrering av episoder ved henting av pasient

Ved henting av pasient fra kartoteket vil vi nå se en liste over alle aktive henvisningsperioder som er
registrert på pasienten. (avsluttede henvisningsperioder vises ikke i kartoteket).

Velg henvisningsperioden du ønsker å jobbe med. Hvis man velger registreringen som ikke inneholder
en start dato eller beskrivelse, må dette registreres før man kommer inn i pasientens journal.I de aller
fleste tilfeller vil kartoteket kun vise en registrert henvisningsperiode, men det er mulig å ha flere åpne
perioder.

Når vi henter opp en pasient fra kartoteket eller fra avtaleboken, vil vi få frem kontakttype
registreringsvinduet. Øverst i vinduet vil pasientens navn og valgt henvisningsperiode vises.
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Velg deretter ønsket kontaktype og registrer eventuelle endringer for valgt kontakttype. Vi kommer
deretter inn i pasientens hovedmeny. Alle data som nå blir registrert på pasienten vil bli knyttet mot
valgt henvisningsperiode.

1.7.2 Henting av pasient som tidligere samme dag har avsluttet en episode

Hvis vi henter opp en pasient som man tidligere samme dag har avsluttet en episode på, vil vi får
beskjed om dette.



Spesialist 201234

© 2012 Hove Medical Systems AS

Vi må nå velge om vi skal fortsette å jobbe på avsluttet periode eller på opprette en ny.

1.8 Oversikt over pasientens kontaktregistreringer

Fra pasientens hovedmeny har vi mulighet til å se alle kontaktregistreringer for alle
henvisningsperioder. Denne menyen gjør det mulig å endre kontaktregistreringer og åpne eller lukke
henvisningsperioder.

1.8.1 Meny pasientens kontakt/episode registreringer

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
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ALT+K Registrer annen kontaktkode
CTRL+H Endre/se på valgt henvisningsperiode 
CTRL+X Vis episoder med kontaktkode X (Ingen kontakt)
CTRL+U Vis episoder med ukjent kontaktkode

1.8.2 Endre episoderegistrering

Når vi har kommet inn i oversikten over pasientens kontaktregistreringer kan vi markere den episoden
vi ønsker å endre. Deretter trykker vi Alt+K for å komme til kontakt/episode registrering. Koden som er
satt vil automatisk bli markert i listen.
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Marker deretter den nye kontaktkoden som skal registreres og trykk deretter Enter. Når vi da er tilbake
i oversikten over pasientens kontaktregistreringer, ser vi at episoden har blitt endret.
I dette eksempelet valgt vi å bytte fra kontroll til behandling.

1.8.3 Visning av episoder med kontaktkode X(ingen kontakt)

Når vi henter opp alle henvisningsperioder med tilhørende episoder ser vi at alle kontaktene har en
kontaktregistrering.
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Det er derimot mulig å registrere episoder uten kontaktregistrering (X - ingen kontakt). Disse kan vi få
en oversikt over ved hjelp av Ctrl+X.
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Denne episoderegistreringen kan nå endres ved hjelp av Alt+K (Endre episoderegistrering). 

1.8.4 Visning av ukjente kontaktkode

Denne funksjonen gjør at vi får en oversikt over alle registreringer av typen "Kontakttype ukjent". Disse
kan da endres ved hjelp av Alt+K.

1.9 Registrering av medisinske/kirurgiske prosedyrekoder på aktuelt
problem

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk CTRL+P for å registrere dagens prosedyre(r) og
prosedyrekode(r). 
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Trykk ALT+N for å registrere ny prosedyre. Markøren stilles automatisk i feltet ”Gruppe” for søk. Velg
ønsket gruppe (A-Z), og trykk ENTER. Bruk deretter piltastene for å søke etter ønsket
prosedyrekodegruppe, og trykk ENTER 
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Bruk deretter piltastene for å søke etter ønsket prosedyrekode, og trykk ENTER for å velge
prosedyrekode.

Når prosedyrekoden er valgt, vil dette vises under ”Dagens prosedyrer” og ”Dagens prosedyrekoder”
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Det kan registreres flere prosedyrekoder på dagens prosedyreregistrering. Ved å holde musepekeren
over en av prosedyrekodene og deretter holde venstre museknapp nede, kan man bytte rekkefølge på
kodene. 
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Dersom det finnes tidligere registreringer vises disse i feltene ”Tidligere prosedyrer” og ”Tidligere
prosedyrekoder”.
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Du kan også velge prosedyrekoder som er lagt i egen liste. Alle prosedyrekoder som blir valgt, legger
seg automatisk inn i egen liste.

Når prosedyrekoden er valgt, vises denne i dagens journalnotat under feltet ”Tiltak”
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.

1.9.1 Endre prosedyrekoder(koble til takster)

For å generere automatiske takster på pasientens regningskort, kan takster kobles til
prosedyrekodene. 

Trykk CTRL+M i opsjonsmenyen.
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Søk frem ønsket prosedyrekode i feltet "Gruppe". Trykk Ctrl+E for å vise egenskapene til
prosedyrekoden.
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Fyll inn feltene "Autotakst 1" og eventuelt "Autotakst 2" med takstkodene som skal utløses ved
registrering av prosedyrekoden.

Når ønskede takster er lagt inn, trykk CTRL+W for å lagre.
I listen over prosedyrekoder er det enkelt å se hvilke takster som er tilknyttet hver enkelt
prosedyrekode.
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Når det blir koblet takst til prosedyrekoden, blir prosedyrekoden automatisk lagt i egen liste.

1.10 Pasientregnskap NPR

Pasientregnskapet fungerer på samme måte som tidligere, men det er kommet noen ekstra felter i
bunnen av vinduet som forteller hvilke kontakttype regningskortet tilhører.
Episoden får automatisk en sluttdato og tidspunkt idet det settes betalling på det
 I tillegg har det kommet en ekstra bryter (Ctrl+E) for å lagre kortet og avslutte kontakten. Denne
brukes når pasienten er et barn eller pasienten har frikort og det ikke er noe betalling som kan 'sette'
sluttdato og tidspunkt på kortet.
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1.11 Avsluttning av episoder

Når pasienten avslutter behandlingen som er registrert under kontakttyper/episode registrering, må
episoden avsluttes. Dette kan gjøres på fire forskjellige måter:

1. Automatisk (Bryter for automatisk avsluttning av episode under opsjoner og programbrytere må
være slått på )

2. Manuellt
3. Ved registrering av betaling på regningskortet.
4. Ved dagsavsluttning.

Merk: Ved registrering av indirekte kontakt (telefon etc.) vil episoden automatisk avsluttes når
standardinnstillinger for programbryterene er satt.

1.11.1 Avsluttning av episoder automatisk

Hvis bryteren "Avls. dir.kontakt aut." er satt på under opsjoner, programbrytere og NPR registrering, vil
alle kontakt/episoder automatisk bli avsluttet ved å gå ut av Pasienthovedmeny.

1.11.2 Avsluttning av episoder manuellt

I Pasienthovedmenyen er det en bryter for å manuellt avslutte kontakt/episode. Denne aktiveres ved å
trykke Ctrl+E.

1.11.3 Avsluttning av episoder fra regningskortet

Ved registrering av betaling/sette regningskort til giro vil episoden automatisk avsluttes.
Hvis ikke det er noe betaling i bilde ( barn, frikort o.l. ) setter man episoden som avsluttet via Ctrl+E
( rød E ).
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1.11.4 Avsluttning av episoder ved dagsavsluttning

Når vi kjører dagsavsluttning (funksjon som låser resepter, diagnoser etc.) vil System X sjekke om det
er episoder som ikke er avsluttede. Hvis det er åpne episoder vil følgende skjermbilde vises:

Listen som vises inneholder alle episoder som ikke er avsluttet. Vi ha følgende meny tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
ALT+U Endre kontaktregistreringen 
ALT+A Avslutt alle kontakter/episoder automatisk og sett tidsintervall til

"Tidsintervall"
ALT+S Sette standard tidsintervall for kontakter/episoder til det valgte tidsintervallet

1.12 Avsluttning av henvisningsperioden

Når pasienten er ferdig behandlet skal henvisningsperioden avsluttes. Dette kan gjøres ved å sende
en epikrise tilbake til henvisende lege eller direkte fra menyen med oversikt over pasientens
forskjellige henvisningsperioder.

1.12.1 Avsluttning av henvisningsperisoden ved å skrive epikrise

Når det er blitt registrert en innkommen henvisning og denne er knyttet til en henvisningsperiode vil
henvisningsperioden avsluttes ved å skrive en epikrise til henvvisende lege.

Merk: Bryter for å hente henvisningsadresse må være slått på.

I Korrespondansemenyen ser vi at det er registrert en innkommen henvisning.
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Vi trykker deretter Alt+E for å hente frem listen over epikrise maler og trykk Enter for å velge malen
som skal benyttes. Vi vil nå få oppen liste over alle avsendere av henvisninger som ikke er avsluttet.

Velg riktig avsender og trykk Enter. Epikrisemalen vil nå bli hentet med valgt adresse lagt inn.
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Ved utskrift av epikrisen vil vi få spørsmål om henvisningen skal avsluttes.
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Ved å svare ''Ja'' avslutter vi henvisningsperioden. Dette kan vi se ved å trykke Ctrl+H fra
Pasienthovedmenyen. Vi ser her at henvisningsperioden er avsluttet og at sluttdato kommer opp
automatisk. 

Etter å ha gått ut av Pasienthovedmenyen vil også farven på aktuell henvisningsperiode endres fra rød
til svart.

1.12.2 Avslutte henvisningsperioden direkte fra pasienthovedmenyen

Hvis man står i Pasienthovedmenyen har man tilgang til menyen med oversikt over alle pasientens
henvisnigsperioder ved å trykke Ctrl+H.
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For å avslutte henvisningsperioden trykker vi Alt+A. Vi må da velge dato for når henvisningsperioden
er avsluttet.

Vi må da bekrefte avslutningsdatoen.
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Etter at vi har bekreftet avslutningsdatoen ser vi at henvisningsperioden er avsluttet.

Vi går deretter ut av menyen ved å trykke Alt+Esc.

1.13 NPR melding

NPR meldingen. En kort innføring:

En NPR-melding inneholder en del avgrensede deler. Noen av de viktigste er nevnt under;

· Melding
Er hele meldingen som sendes inn. Inneholder opplysninger om hvem som sender inn meldingen og
om perioden det rapporeres fra.
· Institusjon
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Den institusjonen som sender inn meldingen.
· RESH-ID 
Avtalespesialister skal ha fått denne ID’en fra NPR. Registreres under brukerinformasjon og er nødt til
å være registrert for å kunne ta ut NPR-melding. 
· Pasient
Pasientopplysninger.
· Henvisningsperiode
Registrering av henvisningen. Pr i dag registreres kun sluttdato som tidsinformasjon. I tillegg
klassifiseres institusjonen som henvisningen kommer fra og hvor pasienten henvises til. 
· Episode
Er en periode hvor pasienten får behandling ved institusjonen/legekontoret. Kan enklest definers som
når pasienten kommer inn til konsultasjon og frem til han/hun forlater institusjonen.En
henvisningsperiode kan inneholde flere episoder.
· Tilstand
Pasientens diagnoser.
· Kontakt
En konsultajson som ender med at man setter en takst.
· Tjeneste
Inneholder en eller flere tiltak. Det blir for spesialister ikke lagret noe data spesifikt til tjenesten.
· Tiltak
Spesifikasjon av  type tiltak (medisinsk)

1.13.1 NPR rapportering

NPR rapportering kan fra nå av sendes elektronisk. Her er det en liten oppskrift på
hvordan man gjør det.
Hvis det er noe dere ikke forstår er det bare å ta kontakt med support hos oss enten
på mail : support@systemx.no
eller på telefon 48 22 57 80, forvalg 1.

1.13.1.1 Bryteroppsett

For å aktivere elektronisk innsending av NPR - uttrekket må vi aktivere bryteren for å

sende NPR meldingen elektronisk .

Denne finner vi under 'O' ( opsjoner ), deretter 'P' ( programbrytere). Vi markere NPR

registrering på venstre siden.

det åpner seg en rekke med brytere på høyre siden. Den nederste ( Send NPR

melding elektronisk ) skal være aktiv ( grønn ).
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1.13.1.2 Generere og sende elektronisk NPR melding

Når vi skal generere en ny NPR melding må vi stå i Startmenyen i System X.

Deretter må vi trykke inn bryteren for flere valg.

Deretter trykker vi Alt+R.

Følgende vindu åpner seg :
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Generere ny melding
Alt+R Registrere melding med samme kriterier som den

markerte
Alt+X Se på / endre xml melding
Alt+S Send eller lagre melding til disk ( sender markert melding

elektronisk eller lagrer den på harddisk )
Alt+I Lag pasientidentitetsfil ( NPR ) for valgt melding
Ctrl+Delete Slette melding
Ctrl+F Sette uttrekket som fast
Alt+L Lagre valgt melding til fil
Alt+P Utskrift av valgt melding
''SYMBOL'' Lagre kolonebredde for aktuell liste
Ctrl+E Elektronisk innsending ( aktiv automatisk når bryteren

under opsjoner settes på )

1.13.1.3 Ny NPR rapport

Fra menyen 'NPR meldings uttrekk' ( se forrige bilde ) trykker vi Alt+N for å generere
en ny NPR rapport. Vi må deretter sette opp periode vi tar uttrekket for. Dette gjøres
ved hjelp av kalenderen ( kan også tastes inn direkte i datofeltet ).
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Når perioden er satt opp, må vi velge bruker utrekket skal tas for. Dette gjøres ved å
trykke Alt+B eller klikke seg inn i 'Brukere' - feltet rett under ' Periode ' - feltet.
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Utrekkstype på høyre siden av vinduet er satt opp på forhånd og skal stå med ' R
' ( står for ' Alle pasienter med regningskort med NAV takster ') og Versjon nr. 47.06.

Når periode og bruker vi kjører utrekket for er satt opp, trykker vi Ctrl+X ( rød X ) for
å generere og samtidig sende XML rapport.
Hvis alle episodene er registrert på riktig måte i løpet av perioden får vi beskjed ' 
Melding sendt '. Alternativet er ' Meldingen ble ikke sendt '. i det tilfellet tar dere
kontakt med support hos oss.

Hvis det er noe mangler i utrekket får vi beskjed om det som er feil :

Ved å trykke ''Ja'' vil vi få en oversikt over alle regningskort som ikke er i orden.
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Vi må deretter rette opp alle kortene som står i listen. I feltet for ''Info om kort/
episode'' står det løsning på hvordan man retter opp episoden / regningskortet.
Man markerer de kortene man skal rette opp og gjør det som står i forklaringen.
Eks.: har man ikke satt opp ''Episode'' på regningskortet er det dette vinduet som '
popper opp ' etter å ha trykt på 'Alt+U'.
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Vi velger ' Episoden ' og trykker ' Enter '.

 Etterhvert som man retter opp feilene vil man se at dette er blitt gjort ved at det
registreres en grønn pil i feltet ''Åpnet''.
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Det har kommet to nye sorteringsmuligheter for å se på kort med ' spesifike feil '.
- Henvisningsperioder uten tilknyttet henvisning ( man bruker denne for å se kun kort
som ikke har knyttet henvisning til henvisningsperiode )
- Inverter utvalg ( Inverterer alle andre sorteringsvalg vi har huket av for ).

I eksemplet under har vi først huket av for 'Henvper. u henvisning' for å se kun på de
regningskortene, deretter huket vi av for ' inverter utvalg' som gjør at vi ser alle andre
feilede regninskort
bortsett fra de som mangler henvisning tilknyttet henvisningsperiode.

Når alle kortene er rette opp, trykker vi Alt+O ( oppdater ) for å oppdatere / sjekke
endringene som er blitt gjort. Hvis alle kort er riktig rettet, vil programmet automatisk
sende uttrekket elektronisk
og vi får beskjeden ' Melding sendt '.

1.13.1.4 NPR pasientidentitetsfil

Sammen med NPR - uttrekket skal det også sendes pasientidentifikasjonsfil. Denne
filen genereres ved å legge inn dataene på samme måte som om man skulle tatt
NPR-utrekket.
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Istedet for å trykke Ctrl+X trykker vi Alt+I for å lage pasientidentifikasjonsfila. Det tar
litt tid mens filen lages og etterhvert får vi beskjed ' Melding sendt '.

Dette kan også gjøres fra NPR - oversiktsvinduet hvis vi allered har kjørt NPR -
utrekket for perioden.

Vi markerer utrekket vi skal lage ' Pasientidentitetsfilen ' for og trykker Alt+I.
Når filen er laget og sendt ' popper det opp ' beskjed på skjermen ' Melding sendt '.
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1.13.1.5 Se på / endre NPR melding

Hvis vi ønsker å se på et av utrekkene i listen, må dette uttrekket markeres og vi må
deretter trykke Alt+X ( se på / endre XML melding ). 

Følgende vindu kommer opp :

Her kan vi ved å trykke på '+' tegnet foran meldingen se på detaljene i utrekket.
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