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1 Introduksjon

Introduksjon

I versjon 2015 R1 av System X kan vi med stor glede fortelle at vi leverer en lang liste med ny
funksjonalitet. Dette har vært under utarbeidelse og testing lenge. Vi har i denne leveransen en rekke
nyutviklede funksjoner i pilot hos utvalgte kunder. Neste utgaven 2015 R2 planlegges for levering i
november. Hove Medical Systems, arbeider målrettet med å forbedre oss på planlegging og
gjennomføring av faste leveranser, og ser fram til å kunne levere to faste leveranser i året – en i mai
og en i november. Denne gangen oppgraderer vi fra 2013 R1 til 2015 R1, mens neste oppgradering vil
bli fra 2015 R1 til 2015 R2.

1.1 Beskjeder

Alle knappene øverst i beskjedmenyen aktiverer funksjoner som er knyttet til beskjedfunksjonaliteten i
SystemX.
Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige på
beskjedmenyen.
Ved å holde musepeker over en knapp vil du kunne se en kort hinttekst som beskriver funksjonen,
alternativt høyreklikk på en av de to bryterrekkene for å se hinttekst til alle brytere som står på rekken.

Det som er nytt i denne versjonen, er at skriving av beskjeder er lagt ut i eget vindu. I dette vinduet kan
man også ha brukerlisten for å velge mottager av beskjed, mens man skriver beskjeden.

Visning av pop up beskjeder er lagt til eget flytevindu, uavhengig av resten av programmet, slik at man
kan fortsette å arbeide med aktuell oppgave når beskjeder kommer opp.

Vindusutseende:
Det er nå 2 menylinjer ettersom dagens skjermer har bedre oppløsning. Bryterne er lagt til grupper
etter funksjon. 
Listen med leste beskjeder vises nå også i dette vinduet. 
Disse beskjedene blir ikke aktivt benyttet av programmet og kalles derfor nå inaktive beskjeder. 

Overskriftene i listen er i kursiv. Dersom overskriften i en liste er i kursiv, kan den sorteres ved å klikke
på overskriften.

Valgtegnene er forsøkt beholdt som i tidligere versjoner, men noen er endret i forsøk på å få mest
mulig logiske valg, f.eks: 

S - Svare på mottatt melding.
K - Sende kvittering for mottatt beskjed hvor kvittering er ønsket.
I  - Vise inaktive (leste/ferdig behandlede) beskjeder.
F - Merke en oppgave som ferdig.
O - Flagge beskjed som oppgavebeskjed.
O - Viser oppgavebeskjeder man har skrevet selv eller har mottatt fra andre.
B - Skrive avtalebokbeskjed.
B - Viser avtalebokbeskjeder man har skrevet.
P - Skrive pasientbeskjed.
P - Visning av alle pasientbeskjeder man har skrevet selv, eller er mottatt fra andre.
V - Videresende beskjed.

Nye programbrytere:
-Programbrytere for å fjerne beskjeder for cytologi, sykemelding, kommende beskjeder og
pasientbeskjeder fra visningen av alle beskjeder til en selv, for å forenkle oversikten. Man får da egne
brytere for disse visningene.
-Programbrytere for å vise inaktive beskjeder i en periode sammen med andre visninger. 
 Perioden kan settes av en selv.
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-Programbryter for: oppgavebeskjeder i egen visning. 

Når man åpner beskjedvinduet vises alle beskjeder til en selv. 
Det er samme visningen som bryteren "Alle beskjeder til meg" (A). 
Dersom vinduet åpnes automatisk ved programstart vises dagens beskjeder, dvs. beskjeder der
visningstidspunktet er passert.
Det er samme visningen som bryteren "Dagens beskjeder til meg" (D).

1.1.1 Nytt i beskjedmenyen

Det er gjort en meget omfattende ombygging av beskjedfunksjonen med endringer og
tilleggsfunksjoner.

Nytt popup-flytevindu:
Man kan få opp alle pop-beskjeder i et eget flytevindu samtidig. 
Det benevnes popup-flytevindu eller flytevindu etter som det er frigjort fra andre vinduer i Systemet X. 
Dette vinduet blir oppdatert med personlig tidsintervall, som det tidligere popup-vinduet. 
Flytevinduet kan "stiftes fast" på ønsket plass med ønsket størrelse ved å klikke på bryteren med ikon
for stift, men i utgangspunktet vises det i høyre øvre hjørne av skjermen. 
Dersom popup-flytevinduet benyttes kan man arbeide videre med aktuell oppgave til man har mulighet
til å ta seg av beskjedene. 
Man kan entre flytevinduet med Alt+Ctrl+B fra hvor som helst i programmet. I flytevinduet vises
beskjedene og tilhørende tekst. 
Dersom det er for smalt til å vise hele beskjeder, kan det under flervalgsbryteren innstilles til også å
vise beskjeden sammen med flerlinjet tilleggstekst.

Programbryter bestemmer om man vil ha popup-beskjedene som tidligere eller i det nye flytevinduet.
 I utgangspunktet er den innstilt til å vise det nye flytevinduet.

Man kan med programbryter bestemme om det skal komme opp beskjeder fortløpende. 
Det er også lagt inn programbryter som bestemmer om det benyttes lydsignal ved pop-beskjeder.
Dersom lyden er slått av vil flytevinduet blinke 2-3 ganger, for å påkalle oppmerksomhet når det
oppdateres. 
Lydsignal ved visning av popup-beskjeder var i utgangspunktet ment for å vekke oppmerksomhet for
dem som ikke ser på skjermen,slik at beskjeden blir hensyntatt.

Uavhengig av innstilling på lydsignal vil nødmeldinger vises med lydsignal i eget pop-up vindu.

Endringer i visninger:
Dynamisk visning av en del kolonner i beskjedlista. 
For alle kolonner med unntak av kolonnen for pasientnavn/avtaleboknavn og selve beskjeden blir
kolonnen satt ut ifra innholdet, 
slik at hele innholdet vises. 
Bredden på kolonnen med beskjeden settes automatisk avhengig av bredden på vinduet.
Kolonnen for koder og for pasientnavn vises ikke dersom det ikke er noen verdi i disse kolonnene i
visningen. 
Dersom det er beskjeder i visningen med kode, f.eks. for cytologi,  blir bryteren for å velge visning av
kode gjort tilgjengelig, 
slik at man kan velge kode som skal vises. 
Dermed fjernes alle andre beskjeder fra visningen.

Bredden på kolonnen for pasientnavn/avtaleboknavn, er den eneste som kan settes av brukeren med
musa.
Ny bredde kan lagres med bryteren "Lagre kolonnebredde" under flervalgsbryteren. 

Endring av oppgavebeskjeder. I motsetning til andre beskjeder kan mottager endre oppgavebeskjeder,
for å eventuelt tilføye tekst suksessivt.

Dersom tekstfeltet har fokus kan man nå velge tekst til kopiering. Standard Windows kommando
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Ctrl+A, merker hele teksten. 

Bryter for å kopiere beskjeden til pasientens journal. Dersom det ikke er aktuell pasient, får man opp
kartotekvinduet for å hente pasient.

Skrive beskjeder:
Skriving av beskjeder er nå lagt til eget vindu hvor man også kan skrive tilleggstekst. 
Man kan som tidligere åpne editoren for å skrive tilleggstekst.
Kommandoen for å åpne editoren er endret fra Ctrl+L (Lang beskjed) til Ctrl+T (Teksteditor) slik det er
andre steder i programmet.

1.1.2 Oversikt beskjedmeny

I beskjedmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

Brytere for å skrive, endre, videresende og flytte beskjeder til inaktive beskjeder er plassert øverst til
venstre i menyen etter som de er mest brukt:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Skrive beskjed til deg selv
Alt+S
Alt+P

Skrive beskjed til andre
Skrive pasientbeskjed (kun tilgjengelig fra pasienthovedmenyen)

Alt+B Skrive avtalebokbeskjed
Alt+E Endre beskjed (kun synlig når man skal endre beskjeder man har skrevet

selv)
Alt+V Videresende valgt beskjed
Alt+F Flytte valgte beskjeder til inaktive (ferdig behandlede) beskjeder

Svare:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+K
Ctrl+S

Kvitter på beskjeden at den er lest (synlig kun hvis avsender har bedt om
kvittering)
Svare på beskjed, tilbake til avsenderen 

Beskjeder til en selv (''Til meg''):

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+A
Alt+D
Alt+K

Vis alle beskjeder til meg (både de som er skrevet av meg og andre, sortert
i omvendt rekkefølge etter datoen de er skrevet)
Dagens beskjeder til meg (Viser beskjeder der visningstidspunktet er
passert)
Kommende (fremtidige) beskjeder (viser tidsangitte beskjeder hvor
visningtidspunktet ikke er passert, sortert etter visningsdato)

Beskjeder man har skrevet selv (''Av meg''):

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+M Beskjeder jeg har skrevet selv (sortert i omvendt rekkefølge etter datoen de

er skrevet) 
Ctrl+B Avtalebokbeskjeder skrevet av meg.
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Alt+2 Dersom programbryteren "Pasientbeskjeder i egne visninger med egne
brytere" er satt på vises bryteren "Pasientbeskjeder jeg har skrevet til andre

" (2) i gruppen.

Andre visninger (''Andre'') :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+P Alle pasientbeskjeder jeg har skrevet eller mottatt (sortert i omvendt

rekkefølge etter datoen de er skrevet). 
Alt+C Vise beskjeder til og fra bruker, i valgt beskjed (viser alle beskjeder man

har sendt til eller mottatt fra annen bruker på valgt beskjed sortert på dato
de er registrert i omvendt rekkefølge).

Alt+X
Ctrl+X

Vise alle beskjedene i listen som tekst.
Tekstvisning av beskjeder til og fra bruker, i valgt beskjed.

Oppgaver : 

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+O Merke beskjeden som oppgave På/Av.
Ctrl+F Merke oppgaven som ferdig På/Av.
Ctrl+O
Ctrl+V

Vise oppgavebeskjeder til meg.
Oppgavebeskjeder jeg har skrevet til andre.

Gruppe for pasientbeskjeder (''Pas.'') :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Enter / Dobbelklikk Hente valgt pasient (tilgjengelig kun når det ikke er aktuell pasient, dvs. når

vinduet er åpnet fra Startmenyen).
Alt+1 Vise alle beskjeder for aktuell pasient (bryteren er derfor kun tilgjengelig når

vinduet er åpnet fra Pasienthovedmenyen).
Alt+4
Alt+5

Alle pasientbeskjeder for pasienten på valgt beskjed.
Dataeiers pasientbeskjeder.

Alt+J Kopiere valgt beskjed til pasientens journal.

Utskrifter (''Annet'') : 

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+U
Ctrl+1

Utskrift av alle beskjeder i lista.
Utskrift av valgt beskjed.

Inaktive :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+L Lese inaktive (flyttede) beskjeder i gitt periode (7 dager).
Ctrl+L Lese alle inaktive beskjeder jeg har sendt eller mottatt.
Ctrl+Del
Alt+R

Slett valgte inaktive beskjeder.
Reaktivere valgt beskjed.

1.1.3 Flervalgsbryter i beskjedmenyen

Bak flervalgsbryteren er følgende funksjoner tilgjengelige :
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Utskriftsskjema, header

Utskriftsskjema, hver enkel beskjed

Utskriftsskjema, footer

Valg av standardskriver ved utskrift

Oppgaver Oppgavebeskjeder vises kun under oppgavebeskjeder

Inaktive oppgaver Viser også inaktive beskjeder

Flytte vidersendte Ved videresending flyttes beskjeden til inaktive uten spørsmål

Cyt.beskjed Cytologibeskjeder i egen visning

Pasientbeskj. Pasientbeskjeder i egen visning med egne brytere

Kommende Vise fremtidige beskjeder til meg, kun i egen visning

Sykemelding Sykemeldingsbeskjeder vises i egen visning

Sendt-bryter Vise bryter for sendte beskjeder

Inaktive Vise også inaktive beskjeder

Vise lest dato Vise lest dato for aktive beskjeder

Sett periode fra idag og bakover i tid

Lagre kolonnebredde

Vise andre kolonner

1.1.4 Beskjedvisning

Beskjeder vil vises i et eget beskjedvindu hos mottaker på angitt dato og tidspunkt. Dersom det kun er
angitt visningsdato på beskjeden, og visningstidspunktet er satt til standardtiden ”00:00”, vil beskjeden
vises umiddelbart i et eget beskjedvindu hos mottaker.
Det som er nytt i denne versjonen er at vinduet på mottaker siden åpner seg på høyre siden av
skjermen uten å forstyrre det man holder på med. Man kan selv bestemme hvor på skjermen
beskjeden skal åpne seg neste gang.

Vinduet som popper opp ser helt annerledes ut enn i forrige versjoner av SystemX :
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Brytere i dette vinduet er :

Esc - Ut av vinduet (vinduet lukkes ikke).
Alt+F - Flytte valgt(e) beskjeder til listen over inaktive.
Ctrl+K - Kvittere på at beskjeden er mottatt (synlig kun når avsenderen har bedt om kvittering
og den aktuelle beskjeden er markert som på bildet ovenfor).
Ctrl+S - Gi svar på beskjed, sendes tilbake til avsenderen.
Alt+S - Skrive beskjed til andre.
Alt+V - Videresende valgt beskjed.
Ctrl+T - Tekstvisning av beskjeder til og fra bruker i valgt beskjed.
Alt+N - Ny visningstid fra fast utsettelsesintervall.
Alt+U - Utsette visning av denne beskjeden til tidspunkt som angis.

- Lagre posisjon og størrelse.

- Flervalgsbryter.

Bak flervalgsbryteren ligger det noe innstillingsbrytere :

Alt+I - Sette intervall for utsettelse av beskjeder.
Avsenders navn - Viser avsendersnavn istedet for initialer.
Tilleggsvisning - Vise beskjed i tillegg, sammen med langt tekst.
Alltid foran - Beskjedvinduet kommer alltid foran.
Stille beskjeder - Ingen lyd, men blinkende beskjeder.
Kvittering - Kvittering for lest beskjed, sendes alltid ved fjerning av beskjeden.

I tillegg til dette aktive 'flytevinduet' kan vi få oversikt over våre beskjeder under, Alt+B fra
Startmenyen, og oversikt over pasientens beskjeder under Alt+B fra pasienthovedmenyen.
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1.1.5 Skrive beskjed

Uansett om man velger å skrive beskjed til seg selv,  til andre eller en pasientbeskjed, vil beskjed feltet
som vises ha følgende valg tilgjengelig:

Esc      - Ut av vinduet.
Ctrl+W      - Lagre (send) beskjed.
Ctrl+K      - Ønsker kvittering fra mottageren (kun synlig når man står i skrivefeltet).
Ctrl+G      - Merkes som ugjort oppgave.
Ctrl+D      - Sette / fjerne dagens dato som visningsdato.
Ctrl+R      - Sette repeterende beskjeder f.o.m. visningsdato.
Sette visningsdato   - Setter automatisk dagens dato, som visningsdato på nye beskjeder.

I brukerfeltet til venstre, velger vi den/de som skal motta beskjeden vi skriver ved å markere en/flere
og trykke Enter.
For å merke flere brukere som står etter hverandre, bruk Shift+piltaster, eller hold venstre musepeker
inne og dra musen nedover/oppover listen til du har merkert alle.
For å markere  flere mottakere som ikke står etter hverandre i listen, hold Ctrl inne og klikk på de du
ønsker å sende meldingen til.

Vi kan sortere ut mottakere som vises i listen, ved å bruke tastene i 'Brukere-feltet':

Ctrl+E - Vise bare journalansvarlige.
Ctrl+I - Vise bare ikke journalansvarlige.
Ctrl+A - Vise alle.
Ctrl+V - Velge alle På/Av.
Ctrl+F - Velge pasientens fastlege (kan kun brukes  fra Pasienthovedmenyen).

Hvis det er flere kontorer registrert på samme database, får man i første omgang kun velge brukere
fra sitt eget kontor.

Hvis man vil sende beskjeder til ansatte på noen andre kontorer, må man først trykke på ,
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kontorlisten kommer opp,  

marker ønsket kontor og trykk Enter. Da får man opp liste over brukere fra kontoret man valgte.

Når vi har valgt brukeren/brukere vi skal sende beskjeden til (marker alle og Enter ) kan man enten
skrive kort beskjed i 'Kort beskjed-feltet' eller skrive lang beskjed i 'Tekst-feltet'.

Avslutt med Ctrl+W. Man kan også rediger beskjeden i en teksteditor via Ctrl+T, når man står i
skrivefeltet.

1.1.6 Kvitteringsfunksjonen

Dersom avsender ber om kvittering for mottatt beskjed kan man velge å kun sende kvittering tilbake til
avsender om at beskjeden er mottatt, 
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fra beskjedvinduet og popup-vinduene. 
Eller man kan svare på beskjeden eller flytte beskjeden til inaktive beskjeder som i tidligere versjoner. 

Ved å kvittere på at meldingen er mottatt blir den merket som lest med tidspunkt. Det er lagt til en ny
kolonne for å vise ikon for kvittering. 
Dersom mottager har kvittert på at beskjeden er mottatt får avsender som skrev beskjeden opp ikonet 

 i denne kolonnen, 

og når man som mottager av beskjeden har sendt en kvittering for mottatt beskjed vises ikonet . 
Avsender av beskjeden får også, som tidligere, en kvitteringsmelding. 
Dersom beskjeden er registrert med visningsdato, vil også kvitteringen inneholde samme visningsdato
og tidspunkt, 
og vil dermed komme opp i popup-vinduet når tidspunktet er passert. 

1.2 Laboratoriemeny

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.

1.2.1 Meny oversikt

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

Øverste 2 bryter-rekker :

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.
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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

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
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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.

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.

1.2.2 Flervalgsbryter i laboratoriemenyen

Bak flervalgsbryteren er følgende funksjoner tilgjengelig:

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

1.2.3 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
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
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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:
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.

1.2.4 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.
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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.
Alt+V Vise svar i valgt rekvisisjon i tekstfelt.

Lagre kolonebredde

1.2.4.1 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.
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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.

1.3 Oversikt mottatte meldinger

Når du befinner deg i Startmenyen, trykk Alt+M for å åpne oversikten over motatte meldinger. Alle
knappene øverst i menyen aktiverer funksjoner som er knyttet til innkomne meldinger. Ved å holde
musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen.
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet.
Alt+C Mottatte cytologisvar.
Alt+E Mottatte epikriser.
Alt+H Mottatte henvisninger.
Alt+K Mottatt annen korrespodanse.
Alt+B Mottatte brev.
Alt+P Mottatte histologisvar.
Alt+R Mottatte røntgensvar.
Alt+L Laboratoriesvar.
Ctrl+I Oversikt over PLO meldinger.
Alt+B Beskjedmeny.
Alt+O Overvåking av importerte meldinger for endring av mottakere.
Alt+U Oversikt sendte EDI-meldinger.
Alt+I Oversikt over importerte EDI-meldinger.
Ctrl+P Signerte i en periode.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+S Signere valgt(e) meldinger.
Enter Hente valgt pasient.
Alt+J Skrive journalnotat.
Ctrl+J Vise journalnotater På/Av.
Ctrl+E Flytte valgt epikrise til henvisninger.
Ctrl+H Flytte valgt henvisning til epikriser.
Ctrl+B Bytte mottager på valgte meldinger.
Ctrl+U Utskrift av valgt tekst.
Alt+M Hent medikamentuttrekk for sammstemming av medisinlister.
Ctrl+Del Slette valgte meldinger

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Tilbake til signeringslista.
Alt+S Signere valgte meldinger.
Ctrl+D Overføre merket tekst til journal.
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1.3.1 Endringer i modulen

Det har kommet flere nye funksjoner i signeringsmodulen.

· Så fort man åpner modulen, kan man nå enkelt se om det er noen meldinger som ikke er signert.
Antall usignerte meldinger av en spesifikk type viser seg i parentesen ved siden av bryter-bokstaven.
I eksempelet under ser vi at det finnes usignerte epikriser, henvisninger og labsvar.

· Vi ser at vi nå kan finne labsvar på samme sted der vi finner andre type meldinger.
Trykker vi på Alt+L åpnes et nytt vindu med usignerte labsvar.

Dette er en litt forenklet versjon av signeringsvinduet beskrevet under 'Laboratoriemeny' og 'Bruken av
laboratoriemodulen'.
· Det er en ekstra oppsetts-funksjon her : 
Dager - Antall dager bakover i tid for visning av usignerte svar fra eget laboratorium.
Standard er satt opp på 50 dager.

· Hvis vi sletter en melding er det nå mulig å gjenopprette den.
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'Angreknappen' finner vi bak Flervalgsbryteren. 

Trykk på 'Angre-bryteren', et nytt vindu åpner seg.

Sett opp periode via Ctrl+P, alle meldinger slettet i den perioden er nå tilgjengelige under forskjellige
brytere som hører til dem.
I eksempelet over har vi gått inn på Alt+H og fått opp liste over slettede henvisninger i perioden vi satte
opp på forhånd.

Marker meldingen du vil gjenopprette og trykk Alt+G. Svar Ja på kontroll spørsmålet.

Meldingen legger seg tilbake i signeringslisten.

· Vi kan nå se på alle meldinger vi har signert i en periode.
Trykk Ctrl+P når du står i 'Importerte meldinger-vinduet'. Nytt vindu åpner seg.
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Alt+P for å sette opp en periode. Listen over signerte meldinger viser seg i listen, meldings-feltet
forteller oss hva slags type korrespodanse det er snakk om.
Vi kan sette meldingen tilbake som usignert ved å trykke på Alt+U.

For å se usignerte laboratorietsvar i perioden trykk Alt+L.
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1.3.2 Overføring av signering

Vi har fått et nytt vindu for å registrere overtagelse av signering og pasienter, og å holde oversikt over
hvem som har overtatt signering og pasienter.

Man kan nå vinduet fra 2 forskjellige steder i Startmenyen.
Vi kan nå den via Alt+M (Oversikt mottatte meldinger) og deretter Alt+O eller så kan vi gå direkte til
Ctrl+O fra Startmenyen.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet.
Alt+C Mottatte cytologisvar.
Alt+E Mottatte epikriser.
Alt+H Mottatte henvisninger.
Alt+P Mottatte histologisvar (patologisk lab).
Alt+R Mottatte røntgensvar.
Alt+L Mottatte laboratoriesvar.
Alt+B Beskjedmeny.
Ctrl+M Administrere meldingssigneringer.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Enter Hente pasient.

Lagre kolonebredde.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Tilbake til lista over usignerte meldinger.
Ctrl+B Bytte mottager for valgte meldinger.

Her finner man kun usignerte meldinger av alle typer. Nytt er at man ser antall usignerte meldinger på
hver type melding.

Klikk på ønsket type melding, marker meldingen du ønsker å bytte mottager på og trykk Ctrl+B.
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Svar Ja på kontroll spørsmålet.

Vi ser at mottagers initialer endrer seg. I tillegg kommer det et kryss i feltet ytterst til venstre, for å
fortelle oss om at mottager er endret.

Vi kan markere flere meldinger, hvis flere skal settes over til en annen mottager på en gang.
Man kan enten holde venstre museknappen inne og dra pilen oppover/nedover for å markere flere,
eller så kan man markere en melding, holde Shift tasten inne og 'pile seg' oppover/nedover for å



Introduksjon 23

© 2015 Hove Medical Systems AS

markere flere.

Hvis vi skal sette over en/flere labsvar til en annen mottager ved å trykke på Alt+L, åpnes det et nytt
vindu der vi setter over signering.
Det som er ekstra funksjonalitet her, er at man kan sette opp en periode for usignerte labsvar i tillegg
til å bytte mottager.

1.3.3 Administrere signeringsovertagelse og overtagelse av pasienter

Trykk Ctrl+M (Administrer meldingssigneringer ) når du står i vinduet for overføring av signering.
Nytt vindu åpner seg.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet.
Ctrl+C Overfør signering av cytologisvar.
Ctrl+E Overfør signering av epikriser.
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Ctrl+H Overfør signering av henvisninger.
Ctrl+L Overfør signering av klinisk kjemiske- og
mikrobiologiske svar.
Ctrl+P Overfør signering av histologisvar (patologisk lab).
Ctrl+R Overfør signering av røntgensvar.
Ctrl+I Overfør signering av PLO-meldinger.
Ctrl+A Overfør signering av alle typer meldinger.
Ctrl+O Overtagelse av pasienter.
Alt+A Vise brukere fra alle kontorer / avdelinger.
Alt+V Vise hvem som har overtatt signering for valgt
bruker.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+P Sette periode. Fra og med dato - til og med dato.
Ctrl+F Fjerne datoer fra valgt kobling.
Ctrl+Delete Fjerne signeringskobling.

Vinduet ser litt annerledes ut, men hovednyheten er at nå kan man sette opp en periode signerings
overtagelsen skal gjelde for.
Velg en bruker i hver av de 'Fra' og 'Til' feltene og trykk på bryteren til en av de meldingstypene eller
Ctrl+A for alle typer meldinger.

Kontroll spørsmålet ang perioden overtagelsen skal gjelde for kommer opp automatisk :

Svar Ja, kalenderen kommer opp : 
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Vi setter opp periode og trykker Enter. Nå ser vi alle type meldinger 'Marius Lege' har tatt over fra
'Harold lege'.

Vi ser perioden overtagelsen gjelder for. Den overtagelsen avsluttes automatisk når sluttdatoen
kommer.

Vi kan velge å avslutte overtagelsen før den tiden også ved å markere enten en/flere kobling(er) og
trykke på Ctrl+F.

Hadde vi valgt og svare Nei, på kontroll spørsmålet tidligere, kunne vi fortsatt satt opp en periode i
etterkant ved å markere kobling(er) og trykke på Alt+P.

1.3.4 Oversikt over importerte EDI meldinger

Under menyen "Oversikt over importerte EDI meldinger" (Alt+I) har vi mulighet til å søke frem EDI
meldinger som er mottatt.
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+P Se meldinger innlest en periode
Alt+H Hente pasient fra kartoteket
Alt+A Søke frem meldinger på avsender
Alt+E Vise kun egne pasienter
Enter Hente journal til valgt pasient i listen
Alt+P Meldinger på valgt pasient i lista

Lagre kolonnebredde for mottaker og avsender

Trykk Alt+P for å sette opp en periode. Mottatte meldinger i den valgte perioden viser seg i listen.

Hvis vi ønsker å søke frem meldinger på en pasient gjøres dette å trykke Alt+H. Vi kommer da til
kartoteket og søker frem ønsket pasient. Vi vil da få frem alle meldinger som er som er mottatt på
valgt pasient.
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På samme måte kan vi søke frem meldinger fra avsender(Laboratorie/Sykehus/Annet legekontor).

Ved å velge funksjonen Alt+A har vi mulighet til å hente opp meldingen sendt fra en spesifikk
avsender.

1.4 Reseptvinduet

Det har kommet en del 'søke og visningsendringer'  utifra brukernes ønsker, og pålegg fra
Legemiddelverket / Helsedirektoratet.

I tillegg har vi endret litt hvordan man registrerer bivirkninger / caver og seponering.

1.4.1 Virkestoff forskrivning

I søke vinduet vi kommer til når vi skal forskrive et medikament har det dukket opp en ny
innstillingsbryter, ''Med.(virk)''.
Når man velger en medikament pakning i ekstern medisinliste, er det tilsværende virkestoffpakning
som blir forskrevet.
De som vil benytte seg av funksjonaliteten kan aktivere bryteren første gang de skal forskrive et
medikament.
I eksempelet under har vi søkt etter Adalat Oros.
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Når vi da velger fra listen er det selve virkestoffet som legger seg inn i forskrivningsbildet.

Hvis man velger medikament av typen 'Infusjonsvæske' mens Med.(Virk) bryteren er på må man svare
på følgende :
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Svarer man 'Ja' er det forslaget som legges inn i reseptbilde :

Svare man 'Nei' går man tilbake til ekstern medisinliste og kan søke etter et nytt medikament.
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1.4.2 Ekspederingsanmodning ved sending

I tidligere versjoner måtte man inn på svart S (eResept og historikk) for å sette
ekspederingsanmodning på resepten(e) man skal sende.
Nå kan vi gjøre dette fra selve 'Sende bilde' vi kommer til når vi trykker på rød S.
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Trykk Ctrl+E for å sette Ekspederingsanmodning på resepten før vi sender selve medikamentet.

1.4.3 Visning i LIB-listen

Det nye her er at kolonnen med utløpsdato er flyttet helt ut i enden og er blitt erstattet med 'Siste
forskrivningsdato'.

Går man over et medikament med musepekeren kan man også få informasjon om virkestoffet og
eventuell seponeringsdato.

1.4.4 Cave / Bivirkninger

Vinduer for å registrere cave / bivirkning og for å vise caver / bivirkninger har blitt skillt.

Alt+I Vise/Endre bivirkning/cave
Ctrl+I Registrere bivirkning/cave



Nyheter i SystemX 2015_R1 versjonen32

© 2015 Hove Medical Systems AS

1.4.4.1 Registrere bivirkning og cave

Trykk Ctrl+I når du står i reseptmenyen.
Har man markert et medikament i LIB listen eller hentet opp et nytt et til forskriving, er det det
preparatet man registrerer bivirkning på.
Navnet til preparatet, ATC koden og type medikament fylles ut automatisk
Hvis ikke får man opp følgende spørsmål :

Svarer man Ja / Nei her så må man hente medikamentet/virkestoffet fra ekstern meidsinliste først.

Når man har gjort det kommer man i et nytt vindu der man må først velge om det er en cave eller
bivirkning man skal registrere.
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Vi velger bivirkning i eksempelet vårt. 
Neste som kommer opp er type :

Deretter fyller man ut bivirkningsdato fra kalenderen som kommer opp på skjermen.
Bivirkning er neste, vi velger fra listen :

Man kan fylle ut et ev. kommentar før man lagrer.
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Velger man Cave i begynnelsen så er det et par ekstra felter man må fylle ut fra listene som kommer
opp på skjermen.
Reaksjon :

Kilde for cave opplysninger :
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Husk å lagre med Ctrl+W når alle feltene er utfyllt.

1.4.4.2 Vis/Endre bivirkning/cave

For å se på/endre bivirkninger/caver pasienten har registrert trykk Alt+I når du står i reseptbilde.
Nytt vindu åpner seg :

For å slette et av de registreringene marker den og trykk Ctrl+Delete.

For å endre et av de registreringene marker den og trykk Ctrl+E. Ekstra felt åpner seg der man kan
registrere ønskede endringer.
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Husk å lagre endringene med Ctrl+W.

1.4.5 Rapporter

Det som er nytt på alle rapportene/utskrifter er at virkestoffet er med på utskriften i tillegg  til
medisinnavnet.
Når det gjelder kur  ser vi også hvor lenge den skal være.
Under ser du noen eksempler.
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1.4.6 Merke medikamentet som fast/behovs/kur

Når man skal merke et medikament som Fast/Behovs har det nå kommet et valg til, Kur.
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1.5 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 

Fyll ut brukernavnet og passordet man har fått fra NHN Personregister og trykk Enter. Nytt vindu åpner
seg:
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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.

1.5.1 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).

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
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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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1.5.2 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.

1.6 Låse pasient for innsyn

Vi har nå mulighet for å 'låse pasienten for innsyn'.
'Låste pasienter' kan da kun administreres av pasientens fastlege. Admin brukere kan gi
administrasjons-tilgang til andre ansatte på kontoret.
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Trykk Ctrl+L for å låse pasienten. Et nytt vindu 'popper opp'. Vi ser liste over brukere som kan
'administrere' denne pasienten.

For å fjerne en bruker fra listen trykk Ctrl+Delete.
For å legge til en ny bruker trykk Alt+N (Hente bruker til ny kobling). Liste over alle ansatte på kontoret
som vises på skjermen,
Marker brukeren som skal ha tilgang og trykk Enter.
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Det er en del andre brytere her som kan brukes for å 'hurtig-vise/markere' enkelte brukere.

Ctrl+E Vise bare journalansvarlige

Ctrl+I Vise bare ikke journalansvarlige

Ctrl+A Vise alle

Ctrl+F Velg pasientens fastlege

Kontorliste

Vis man vil gi tilgang til en bruker som hører til et annet kontor trykk på  (Kontorliste), marker
ønsket kontor og trykk Enter.
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Hvis en bruker uten tilgang til å administrere pasienten forsøker å hente pasienten sin journal får man
følgende melding.

1.7 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 :

Personalia-vinduet ser annerledes ut nå.
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Som vi ser i eksempelet ovenfor, vises identifikasjonen nederst i pasient personalia-vinduet.

1.7.1 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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1.7.2 Liste over forskjellige ID typer

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

  

1.8 Brukerpersonalia

Brukerpersonalia vinduet har endret utseende.



Nyheter i SystemX 2015_R1 versjonen50

© 2015 Hove Medical Systems AS

Det er fortsatt samme informasjon som vises her, bare organisert på en annen måte.

Brytere vi finner her er :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet
Ctrl+W Lagre endringer
Alt+H Hjelp
Ctrl+S Søk i SAFH vha. HPR nummer
Ctrl+V Velg profesjon og spesialitet du ønsker å oppdatere adresseregisteret
med. Listen som kommer opp på skjermen inneholder 'dine' godkjente autorisasjoner hos SAFH.

1.9 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
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 over.
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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:

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



Nyheter i SystemX 2015_R1 versjonen52

© 2015 Hove Medical Systems AS

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
epostadressen edi@medilink.com for å få opprettet partnerskap med ønsket partner.

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 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.

1.10 Innkommende henvisninger (for spesialister med avtale)

Det er dukket opp et nytt felt når man skal sette opp henvisningsperiode på en nyinkommen
henvisning.
Nå kan man også skrive inn et kommentar på henvisningen.

1.11 Innkommende henvisninger (for private sykehus)

I tillegg til et nytt kommentar felt har det kommet en del ekstra felter som kan fylles ut ved innkomende
henvisninger.
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- Rett til rettshjelp (Alt+0) :

- Hvis ja innen (Alt+1) :

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

- Omsorgsnivå (Alt+2) :

- Henvisningstype (Alt+3) :

- Frittsykehusvalg (Alt+4) :

- Vurderingsdato (Alt+5) :

Dato for når henvisningen ble vurdert for første gang.

- Second opinnion :

Ja eller Nei
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- Fagområde (Alt+6) :

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

- Ny tilstand (Alt+7) :

- Tilstandsgruppe : 

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

- Ventetid sluttdato (Alt+8) :

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

- Ventetid sluttkode :

Her velger vi fra listen.
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Til slutt kan vi registrere eventuell 'Utsettelseskode' :

Samme feltene finner vi også inne i Pasienthovedmenyen, under korrespodanse ved å markere en
henvisning.

- 

1.11.1 Oversikt over utførte operasjoner

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

Velger vi å ta med venteliste registreringer med i utrekket dukker det opp et par ekstra felter :
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Her kan vi velge om å 'ta med' kun registreringer med vurderingsdato (de som har fått satt opp time til
vurdering). Vi kan i tillegg huke av for 'Kun henvisninger merket til NPR'.

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

1.12 Credits

Interfaces, classes and methods for threadable view management.
  @author Primoz Gabrijelcic
  @desc <pre>
  Copyright (c) 2005, Primoz Gabrijelcic
  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
  list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  and/or other materials provided with the distribution.
  - The name of the Primoz Gabrijelcic may not be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND
  ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR
  ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES
  (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON
  ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
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  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
  SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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