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1 Superbrukerkurs

Superbrukerkurs 

1.1 Registrere nytt / endre kontor registrering

REGISTRERE NYTT / ENDRE KONTOR REGISTRERING

Start programmet med systemadministrators rettigheter. Stå i Startmenyen og trykk O (Opsjoner).

Trykk på K for å komme til kontor informasjon.

Marker riktig kontor på venstre siden hvis det er flere kontorer registrert på databasen. Registrer
ønsket informasjon på kontoret, diverse skjemaer, maler etc henter informasjon herfra.
Dersom flere kontorer bruker samme database, er det viktig at alle kontorene registreres her.

Her kan man også velge tidsbegrenset passord ved å aktivere 'Tidsbestemt passord'-bryteren. Den er
grønn når aktiv.

Det aktiveres to ekstra felter nederst til høyre :
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Disse må fylles ut.

Her legger vi også inn brukernavn og passord til adresseregisteret på Helsenett.
Trykk Alt+A, følgende vindu kommer opp.

Tast inn brukernavn og passord dere har fått tilsendt fra Helsenett (ev. ring de for å få tak i det) og
lagre.
Ved å trykke på Alt+T kan du teste om brukernavn og passord du har tastet inn er riktig.

NB!!!
Det er meget viktig å legge inn denne infoen for at automatisk oppdatering av OCEAN-adresser og
medisin-lister skal fungere.

I tillegg kan man aktivere 'Auto oppdatering til NHN'-bryteren slik at nye brukere hos dere blir
automatisk registrert på NHN sin adresseregister (se Programbrytere).
De dere deaktiverer blir deaktivert også ute på Adresseregisteret.
Informasjonen som blir sendt til Adresseregisteret ligger i felter med 'rød' overskrift.
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Når det gjelder brukere : 

1.2 Registrere / endre bruker

Start programmet med systemadministrators rettigheter. Stå i Startmenyen og trykk O (Opsjoner).

Trykk på svart B for å komme til brukerliste.
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Vi får oversikt over registrerte brukere. Herfra kan du endre informasjon med Ctrl+E eller registrere en
ny bruker med Ctrl+N.

1.2.1 Registrere ny bruker

Startmeny –  O (Opsjoner)  –  B (for  Brukere)  og Ctrl–N (Ny  bruker).  Når  du  skal  registrere  ny
lege, er det lurt å ha dennes fulle personnummer og HPR-nr. for hånden. 

Hvis en bruker har glemt sitt passord, kan systemansvarlig ringe Hove Medical Systems og få ’
dagens nødpassord’.  Dette vil  overstyre  brukerens  passord  og brukeren  kan  registrere  et  nytt
passord.

Når vi registrerer en ny bruker må vi først velge kontortilhørighet i tilfelle det er flere kontorer på
samme database.
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Marker kontoret og trykk Enter.

Det er viktig å velge riktig kontor, da det er diverse opplysninger som kommer ut på skjemaer,
resepter, korrespodanse etc som hentes fra dette registreringsbildet.

Bruk TAB-tasten (hoppe til neste felt) eller Shift+TAB (forrige felt) for å flytte markøren fram og
tilbake mellom feltene.
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Fyll  inn  mest  mulig  for  leger.  Det  som  MÅ  være  på  plass  er  f.dato,  personnummer,  HPRnr,
HERid og bankgiro.

Det er tre felter her med forskjellige lister som man må velge fra :

Brukertype : Doktor (D) eller Medhjelper (M),

Brukernivå : Administrator (A) eller Bruker (B),

Spesialist : Ja (J) eller Nei (N).
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Hvis man er  spesialist  må man velge spesialitet,  den  listen  kommer  opp  automatisk  så  lenge
man velger 'J' i 'Spesialist-feltet'.

Spesialister i allmennmedisin velger 'Allmennlege'. Da blir det satt automatisk 'N' for nei i 'Avtale
med helseforetak - feltet'.

Registrerer  man  seg  som spesialist  i  allmennmedisin  her  så  kommer  det  automatisk  2DD på
regningskortet ved bruk av 2AD - taksten (konsultasjon).

Velger man noen andre spesialiteter kommer det automatisk opp et spørsmål ang. avtalen med
Helseforetak.
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.

1.2.2 Endre brukeropplysninger

Logg deg inn som aktuell bruker. Startmeny – O (Opsjoner) – B (Brukere).

Marker brukeren i listen og trykk Ctrl-E (Endre).

Utfør endringene og lagre med Ctrl-W.

1.2.3 Aktivere / deaktivere brukere

Startmeny – O (Opsjoner) – B (Brukere).

Marker  ønsket  bruker  i  listen  og  trykk  Ctrl-Del  for  sette  denne  inaktiv.  Du  får  følgende
kontrollspørsmål:

Velg ’Ja’ hvis brukeren skal settes inaktiv. Brukeren vises deretter med rød skrift i  listen og vil
ikke vises neste gang du åpner den.

Inaktive  brukere  kan  gjenfinnes  ved  å  trykke  Ctrl-V  (Vis  alle  brukere).  De  dukker  opp  i  listen
med rød skrift. En inaktiv bruker kan settes aktiv igjen med Ctrl-Del. 
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1.2.4 Sperre funksjoner for en bruker

Gå  inn  i  programmet  som  aktuell  bruker.  Skal  f.eks.  valget  O  (Opsjoner)  sperres  for  denne
brukeren, gjør følgende: 

Trykk  Ctrl-Alt-O,  skriv  inn  passordet  til  sysadm  og  trykk  Enter.  Høyre-klikk  på  knappen  O
(Opsjoner). Denne vil nå være grået ut for brukeren. 

Løs opp en sperret funksjon med Ctrl-Alt-R. Marker sperret funksjon i listen og trykk Enter for å
fjerne sperringen. Avslutt sperrefunksjonen med Ctrl-Alt-O.

1.2.4.1 Endre bryterinstillinger for valgt bruker

Startmeny – O (Opsjoner) – B for Brukere. Marker den aktuelle brukeren du vil endre instillinger
for og trykk Ctrl–Y. 
Du kommer i programbryter - vinduet der man kan aktivere / deaktivere diverse funksjonalitet for
den brukeren.

1.2.5 Bytte til annen bruker uten å lukke SystemX

Slik kan bruker overta (logge seg inn) uten først å gå ut av programmet: 

Startmeny  –  O (Opsjoner)  –  B  (Brukere).  Marker  brukeren  du  vil  logge  deg  inn  som  og  trykk
Ctrl-I. Skriv inn passord og trykk Enter. Alternativt kan det vanlige innloggingsbildet hentes med
Ctrl-Alt-P når man står i Startmenyen (utenfor opsjoner).

1.2.6 Endre koblingen 'bruker mot kontor'

Startmeny – O (Opsjoner) – B for Brukere. Marker den aktuelle brukeren og trykk Ctrl–K. 
Hvis bruker skifter kontortilhørighet, marker det nye kontoret og trykk Enter.

1.2.7 Hjelpebryter, overskredet passorddato (kun for administratorer)

Gjør  følgende  dersom  en  brukers  passord  er  utgått  på  tid  (brukeren  har  for  eksempel  vært
bortreist eller oversett alle varslingene) og derfor ikke klarer å logge seg inn i programmet: 
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Gå  til  O  (Opsjoner)  –  B  (Bruker)  -  marker  aktuell  bruker  og  trykk  Ctrl–P  for  å  sette  ny
passorddato. 

Fristen  utvides  da  med  3  dager  og  brukeren  kan  logge  seg  inn  med  sitt  gamle  passord  og
registrere et nytt.

1.2.8 Vise alle brukere

Startmeny  –  O  (Opsjoner)  –  B  (Brukere).  Deretter  Ctrl-V  for  å  vise  alle  brukere  (aktive  og
inaktive).

De aktive står som 'svarte', mens de deaktiverte viser seg med rød skrift.

1.2.9 Merke brukeren for mottak av meldinger fra Importprogrammet

Sette en eller flere bruker(e) som mottakere av meldinger fra Importprogrammet.

De  får  da  en  automatisk  'pop-up'-beskjed  hver  gang  noen  EDI-meldinger  havner  i
karantenelisten.

Dette skal settes på de brukere som har ansvar for å rydde opp i karantenen.

Startmeny – O (Opsjoner) – B (Brukere). 

Marker brukeren som skal motta meldinger og trykk Ctrl-M. 

Brukeren  vil  da  få  en  'grønn  hake'  i  kolonnen  ’EDI’.  Man  bruker  også  Ctrl+M  for  å  fjerne
markeringen (av/på-bryter).

1.2.10 Merke brukeren som overvåker av importerte meldinger

Startmeny – O (Opsjoner) – B (Brukere). Marker bruker og trykk Ctrl-O. Brukeren merkes med en
’grønn hake’ i kolonnen ’O’.
Brukere med denne markeringen kan sette over signering av importerte meldinger over til andre leger
enten en og en om gangen eller flere typer meldinger i en periode (ved sykdom, ferieavvikling o.l.).

1.3 Lage / endre maler

I SystemX ligger det et malregister med en god del maler som brukes til henvisninger, attester,
erklæringer, diverse brev til pasient, innkallingsbrev ....

Man kan endre på de eksisterende eller lage helt nye maler på en enkle måte.
Trykk O (opsjoner) fra Startmenyen, deretter M for å komme til listen over alle maler.



Superbrukerkurs 13

© 2016 Hove Medical Systems AS

1.3.1 Lage ny mal

Når vi skal lage en ny mal er det best å ta utgangspunkt i en av de malene vi har inne fra før.
De inneholder en header (deres kontorinfo+info til adressanten) og en footer (eks. Mvh, legenavn
+legekontor).

Marker den malen du vil ta utgangspunkt i og trykk Ctrl+K for å ta en kopi av den.
Følgende vindu kommer opp :
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Fyll inn navnet på den nye malen i 'Malens navn' - feltet.

I korrespodansetype-feltet må man velge fra en liste :

Det vi velger her bestemmer hvor den malen kommer til å ligge.
Under korrespodanse er det 4 valgmuligheter :
- A (legger seg under andre henvendelser)
- E (legger seg under epikriser)
- H (legger seg under henvisninger)
- L (legger seg under brev til pasienten).
Velger vi V (venteliste) så legger malen seg under innkallinsbrev-  maler fra avtaleboken, Ctrl+T i
avtaleboka.
Det vi skriver inn i 'Dokumentasjonstekst' kommer til å legge seg som en tekstlinje under tiltak i
journalnotatet når vi skriver ut malen.

Når alle 3 felter er utfyllt trykk Enter. Den nye malen ligger nå i listen og er 100 % lik den malen vi tok
utgangspunkt i.

Marker den og trykk Enter, svar JA på bekreftelses-spørsmålet på om du vil endre malen.
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Malen kommer opp på skjermen :

Malene består av en blanding av fritekst og det vi kaller for 'Makroer'. Makroer er de elementene som
vi ser i 'klamme-paranteser', [makro].
De henter opp informasjon fra forskjellige steder i journalen. i eksempelet over :
[LKONTOR] - legekontor
[LKADR] - legekontorets adresse
[LKPNR] [LKSTED] - legekontorets postnr + poststed
Tlf: [LKTLF] - blanding av fritekst (Tlf:) og makro for legekontorets telefonnummer

Fritekst er det bare å slette og kopiere inn/skrive inn noe annet.
Når det gjelder makroer så må vi velge de fra en liste som vi kan nå ved å trykke Alt+T når vi står i
selve malen:
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Trykk på den makroen du vil ha inn i malen. Husk å sette markøren der du vil ha makroen inn i malen
før du henter opp makro-liste.

1.3.2 Endre mal

For å endre en mal marker den i listen og trykk Enter. Svar Ja på kontroll spørsmål, så er du inne i
malen og kan utføre endringer.

1.3.3 Slette en mal

For å slette en mal marker den i listen og trykk på Ctrl+Delete.
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1.3.4 Markere en mal

Vi kan markere en mal på forskjellige måter.
Dette gjøres ved å markere malen i listen og deretter trykke på en av de brytere med 'grønn hake' som
ikon.

- Ctrl+I - Merker malen som inn/ut korrespodanse
- Ctrl+D - Setter automatisk dato ved mal-utskrift
- Ctrl+P - Merke/avmerke malen som utskrevet
- Ctrl+J - Merke/avmerke for dokumentasjon i journal ved lagring
- Ctrl+S - Merke/avmerke for signering

Malen vi ser i bildet over er markert for :

- I som innkommende korrespodanse
- P som ferdig utskrevet (legger seg ikke under gjenstående oppgaver)
- S, skal legges til signering for legen
- D, autodato ved utskrift
- X, ytterst til høyre i Journal - kolonen gjør at malen blir dokumentert som en tekstlinje i journalen ved
lagring (vanligvis må man skrive den ut).

1.4 Takstliste

Startmenyen, trykk O (Opsjoner), T (Takstliste).

Her kan man sortere takster enten på navn eller takstnummer.

Trykk Ctrl+A for navnsortering eller Ctrl+1 for å sortere på takstnummer.
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I dette bildet har vi mulighet for å legger inn en ny, slette en gammel eller endre en takst. Vi kan
også markere takster som hurtigtakster.

1.4.1 Lage en ny takst

Trykk Ctrl+N når du står i takstlisten.

Fyll ut alle feltene og lagre med Ctrl+W. Forklarende tekst kommer opp ved å stille musepeker over de
forskjellige feltene.
Egne takster må alltids begynne med bokstav (ikke K eller L) for å ikke komme i konflikt med NAV
takstene.

Forklaring til felter i registreringsbildet for ny takst/endre takst:

Gjelder fra Start på gyldighets periode

Gjelder til Slutt på gyldighetsperiode
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Takst Her skal takstnr stå (kun bokstaver kan også brukes for egenlagde takster)

Takstnavn Forklarende navn

Type Typeinndeling i flg. RTV (bruk gjerne prosedyretakst på egenlagde)

Dag/kveld Dag/kveld-valget kommer automatisk opp.

Sp.sekv.t Takst som skal komme opp automatisk for spesialister når hovedtakst gis

Refusjon Refusjonsbeløp

Egenandel Egenandel

Ref. Egenandel refunderes Ja /Nei

Alder Alder som er avgjørende for refusjon

Tillegg Tilleggsum

Forbruk Sum forbruksmateriell

Sekvens Takst som må være med på kortet for at hovedtaksten skal kunne benyttes

Repetisj. R-repetisjon tillatt , 0–ikke tillatt

R.ant. Antatt tillatte repetisjoner (0 betyr ubegrenset antall)

Rep.% Takstbeløp i % ved repetisjoner

Rep.takst Takst som skal erstatte hovedtakst ved repetisjon

Kontr.uker. Takstkontroll - Periode i antall uker

Maks.ant.Maks. antall i angitt kontrollperiode

Kvitt.tekstTekst som kommer med på kvittering 

RTV Takst knyttet mot RTV J/N (på egenlagde alltid N)

Hurtigt. Hurtigtakst fra pasientmenyen J/N

Ekstra Registreringsvindu  for  ekstra  beløp  på  taksten  åpnes  automatisk  etter  at
taksten er gitt  (J/N)

Kostnad Kostnad forbundet med en takst (for eksempel lab. materiell)

1.4.2 Endre en takst

Startmenyen, trykk O (Opsjoner), T  (Takstliste), søk fram ønsket takst. Trykk Ctrl-E for endre,
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utfør endringen og lagre med Ctrl-W.

1.4.3 Fjerne takst fra listen

Startmenyen, trykk O (Opsjoner), T (Takstliste), søk fram ønsket takst og trykk Ctrl-Del . Dette
gjelder kun egenlagde takster.

Man kan ikke slette NAV takster. for å få de bort fra listen må man endre 'Gyldig til' datofeltet.

1.4.4 Hurtigtakster

Finn fram taksten du vil markere som hurtigtakst i takstlisten og trykk Ctrl+H for å markere/avmerke
den som hurtigtakst.
Vi kan se en J i feltet 'Hrtg' når taksten er markert som hurtigtakst.

Man kan også markere en takst som hurtigtakst når man står inne på selve taksten. Skriv J i Hurtig-
feltet nederst i takstvinduet

1.4.5 Sjekk av ugyldige takstkombinasjoner

Ugyldige takstkombinasjoner kan vi lese på selve taksten.
Vi kan også se det ved å trykke på Ctrl+K når vi står inne på taksten.
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1.4.6 Lage samletakster

For å komme til samletakster gå til O (opsjoner) fra Startmenyen, deretter Ctrl+S for å komme inn i
vinduet der vi lager samletakster.
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Trykk Ctrl+N for å opprette ny samletakst, gi den et navn og trykk Enter.

For å legge til takstene som skal høre til samletaksten, markerer vi taksten i Samletakst-feltet og
trykker Ctrl+H (Hente takst til samletaksten).
skriv inn takstnummeret, når taksten er markert trykk Enter. Gjenta prosessen inntil du har lagt på alle
takster som skal inngå i samletaksten.
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1.5 Skjemaliste

Fra Startmenyen trykk Alt+O, deretter Alt+1 for å komme til Skjemaliste.

Her får du opp en oversikt over alle skjemaer som finnes i SystemX, kalt 'Hoved skjemaliste'.
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Her har vi mulighet for sortering, endring, flytting, kopiering mm. Denne listen vedlikeholdes av Hove
Medical Systems AS.

1.5.1 Finne skjema i hovedliste og kopiere det til egenliste

Hovedlisten vedlikeholdes av Hove Medical Systems AS. Det administratorer kan gjøre her er å finne
skjema og kopiere det inn i egen liste.
Trykk Alt+F (finne skjema) når du står i hovedlisten. Et nytt vindu popper opp, tast inn skjemanavn
eller deler av det og trykk Enter.

Søket starter og markøren settes på første skjema som inneholder ordet 'vurdering'. Hvis det ikke er
det skjema du leter etter trykk F3 og søket fortsetter 
til neste skjema som inneholder ordet 'vurdering'. Fortsett med F3 inntil du finner det skjema du er ute
etter.
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Når man har funnet riktig skjema trykk Alt+K for å kopiere det inn i egen liste.

Enkelte skjemaer har flere enn en side. Hvis det i feltet neste står et skjemanr ( se bildet over ), vet vi
at det er flere sider. De må også kopieres inn sammen med den første siden. Pil deg ned til neste side
og trykk Alt+K.

1.5.2 Gruppesøk i hovedskjemaliste

Vi kan også søke etter (sortere) skjemaer etter gruppetilhørigheten.

Trykk Alt+G når du står i Hovedskjemalisten eller i egen liste. Det kommer opp en liste over forskjellige
skjemagrupper.
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Velg ønsket gruppe og trykk Enter, alle andre skjemaer forsvinner fra visningen.

For å gå tilbake til oversikten over alle skjemaer trykk Alt+A.

1.5.3 Vise skjema tilhørende valgt type

Trykk Alt+T når du står i Hovedskjemaliste eller egenliste. Følgende vindu kommer opp :
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Velg ønsket type skjema og trykk Enter, alle andre skjemaer forsvinner fra visningen.
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For å gå tilbake til oversikten over alle skjemaer trykk Alt+A.
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1.5.4 Annen tekst i journal ved skjemautskrift

Hvis vi ønsker en annen tekst, som automatisk skal legge seg i journalnotatet ved utskrift av skjema,
enn det som er standard tekst gjør vi følgende :

Trykk Alt+S når du står i 'Hovedskjemaliste'. Søk opp ønsket skjema og trykk Alt+X når skjema er
markert. 
Vi får opp et felt hvor vi kan skrive inn den teksten vi ønsker logget inn i journalnotatet ved utskrift av
skjema. Skriv inn teksten og trykk Enter.

NB!!!
Dette påvirker alle brukere siden skjemalisten er felles. Derfor er det viktig at alle er enige om teksten
som skal registreres.

1.5.5 Fjerne logging av skjemautskrift til journalen

Hvis vi ikke ønsker loggføring av skjemautskrift til journalnotatet gjør vi følgende :

Trykk Alt+S når du står i 'Hovedskjemaliste'. Søk opp ønsket skjema og trykk Alt+D (merkes/avmerkes
til dokummentasjon) når skjema er markert.
Det markeres med N (ingen logging) i kolonen 'Dok:'.

NB!!!
Dette påvirker alle brukere siden skjemalisten er felles. Derfor er det viktig at alle er enige om teksten
som skal registreres.

1.5.6 Endre navn, koble takst til skjema

For å endre navnet eller koble til takst(er) til skjema som skal 'trigges' ved utskrift, gå til egen
skjemaliste ('O', opsjoner-> '1' hovedskjemaliste -> 'S' egenskjemaliste).

Søk opp ønsket skjema og trykk Alt+E. Følgende vindu kommer opp :
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1.5.7 Flytte felter på et skjema

Hvis et felt ikke treffer helt riktig ved utskrift kan vi flytte på den inntil den er på riktig plass.
Gå til en tilfeldig pasient, f.eks. Kalle Krank, og trykk Alt+S for å komme til skjemalisten.

Søk opp skjema du er ute etter og trykk Enter. Når skjema åpner seg trykk Ctrl+9 for forhåndsvining.
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Vi kan flytte felter en og en om gangen eller mange på en gang.

For å markere feltene vi skal flytte på trykk på flervalgsbryteren . Det dukker opp flere brytere.

Trykk Alt+7  for å forberede flytting av flere felter samtidig. Trykk med venstre museknapp på alle
feltene du vil flytte.

Når de er markert for flytting får de en rød strek over seg.

For å flytte de hold Alt tasten inne og bruk pil-tastene for å flytte på feltene. Når du har har flyttet de til
ønsket plassering trykk Alt+7 igjen for å lagre endringen.
Svar Ja på spørsmålet som kommer opp.

1.6 Lab og analyse register

For å komme til Analyse - og laboratorietregister trykk Alt+O (opsjoner) når du står i Startmenyen,
deretter Alt+L (lab og analyse register).
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Her kan vi legge inn nye analyser, endre analyser, knytte takster til analyser, markere de til bruk på
intern lab, lage samleprøver mm.

1.6.1 Lage en ny analyse

For å legge inn en ny analyse i listen sett fokus på analyselisten (standard når man kommer inn i
vinduet) ,trykk Ctrl+N.
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Det popper opp et nytt vindu (se bilde over), fyll inn feltene fortløpende. De som er markert med ' ** ' er
obligatoriske.

De 'små, grå' feltene inneholder lister som popper opp når vi klikker oss inn i de.

- Aktiv :

- Analysetype :
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- Autosigneres :

Hvis vi velger aktiv så blir ikke denne analysen lagt til signering til legen, det blir autosignert idet
resultatet blir registrert.

- Skjematype :
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Her kan vi knytte skjematype til analysen. Er du usikker velg 'OTHER' (andre).
Skjematyper er automatisk knyttet til takster (se bildet over), vi må passe på at vi ikke registrerer 'for
mange' takster på analysen.
Eks.: KLKJ er knyttet til takst 701a, derfor er det ikke nødvendig å registrere den på selve analysen.

- Analysemerking :
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Det er viktig å markere analysen riktig. Eks : HB skal ha kode H, BT skal ha kode Y, INR skal ha kode
Z osv.
Disse markeringer er satt på forhånd av Hove Medical Systems AS så lenge de analysene ligger i
analyselisten ved konvertering.

- Intern analyse :

Markerer vi analysen med 'I' her så dukker den opp i listen ved rekvirering av interne prøver.

Under takstnr. feltene kan vi registrere to enkelte analyser eller en samletakst (se takstliste) hvis
analysen skal 'trigge' flere enn to takster ved rekvirering.
Hvis vi ikke har laget samletaksten på forhånd kan vi lage den mens vi står i selve analysen ved å
trykke på Alt+S.

Hvis vi vil at referanse området til denne analysen skal vise seg i oversikten under laben i
pasientmenyen er vi nødt til å legge det inn her.

1.6.2 Endre analyse

For å endre en analyse, søk den opp når man står i 'Analyse og labregisteret' under opsjoner.
For å søke opp en analyse bare tast inn navnet på tastaturen, f.eks. for å søke opp CRP, tast crp kjapt
på tastaturen så blir analysen markert.

Deretter trykk Ctrl+E for å endre den.

1.6.3 Slette en analyse

For å slette en analyse, marker den og trykk Ctrl+Delete.
Hvis analysen står registreret i en pasientjournal fra før så kan man ikke slette den.
Da får man beskjed om at den blir satt som inaktiv istedet.
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1.6.4 Sammenslåing av analyser

MERK:
Før du utfører en slik sammenslåing , må du være helt sikker på at det du gjør er riktig. Det er
ingen angremuligheter her!!!

Samme analyse kan ha flere navn.
F.eks.: ustix, u.stix, u-stix o.l.
Dette viser seg som forskjellige analyser i oversikten. For å få en mere ordentlig oversikt der alle svar
viser seg på samme sted kan vi slå sammen samme analyser med ulike navn.

Søk opp den analysen du vil slå sammen med en annen og trykk Ctrl+B (bytte valgt analyse med en
annen).
Følgende beskjed kommer opp :

Svar ja, søk opp analyse du skal slå det sammen med å trykk Ctrl+B en gang til (forklaringen viser seg
i pop-up vinduet også).

Svar ja så er analysene slått sammen.
Hvis man har 3 eller flere registreringer av samme analyse i listen må man ta prosessen flere ganger.
Man får slått sammen kun to og to om gangen.
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1.6.5 Samleprøver

Trykk Ctrl+S når du står i 'Analyse og lab registeret' for å lage en samleprøve.
Trykk Ctrl+N for ny samleprøve, gi den et navn og trykk Enter.

Vi ser samleprøven i listen til venstre, trykk Ctrl+R for å begynne å registrere inn analyser som skal
inngå i samleprøven.

Søk opp analysen i 'Analyse'-feltet, det lønner seg ikke å scrolle seg nedover da det kan ligge flere
hundre analyser i listen.
Når analysen er markert trykk Enter, den blir lagt i samleprøven, søk opp neste og trykk Enter for å
legge inn den også.
Når du har lagt inn alle du vil ha med, gå ut av vinduet.
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1.7 Skrivere

SystemX tar automatisk 'tak i' det som er satt opp som standardskriver i Windows på pc'en og bruker i
utgangspunktet det til utskrift.
Vi kan alltids bestemme å sende utskriften til en annen skriver enn standard skriveren til Windows.

Overalt der vi har rød U (Ctrl+U) bryter for utskrift finnes det også en bryter med skriverikon uten noen

bokstaver under .

Hvis vi trykker på den før vi trykker/taster på Ctrl+U får vi opp et vindu der vi kan bestemme hvilken
skriver vi skal sende utskriften til.
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Hvis vi velger en annen enn standardskriver får vi opp følgende spørsmål :

Svar ja, da husker programmet hvilken skriver utskriften skal sendes til neste gang så man slipper å
trykke inn bryteren uten bokstaver under.

Hvis vi har en skriver med flere skuffer kan vi f.eks. bruke skuff 1 til giroer, skuff 2 til blanke ark og
skuff 3 til f.eks. brevark.
For at SystemX skal skjønne hvilken skuff den skal trekke ark fra må skriveren installeres på
maskinen så mange ggr som antall skuffer.
Hver av de installerte drivere må få en annen skuff som standard ved utskrift. Gi de også beskrivende
navn som f.eks: skriver-giro, skriver-blank ark og skriver-brevark.

Når vi har den registrert like mange ggr som ant skuffer og vi har satt opp standard skuff til hver
skriver driver kan vi bruke rutinen beskrevet lenger opp for å 'lære opp' 
SystemX til å trekke ark fra riktige skuffer.

1.8 Programbrytere

Programbrytere er instillingsbrytere som bestemmer hvordan forskjellige vinduer i SystemX oppfører
seg for forskjellige brukere.

Hver av vinduene i SystemX har en del brytere bak 'flervalgsbryteren' , noen har det framme også
(eks. kartoteksøk-vinduet).

Alle bryterne er samlet på et sted under Alt+O (opsjoner) fra Startmenyen, deretter Alt+P.
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Når vi markerer en linje på venstre side, dukker det opp brytere som hører til den på venstre side.
De er grønne når de er aktive og røde når de er inaktive.

1.8.1 Programbrytere - meny

Det ligger en del funksjons-brytere i dette vinduet :

- Exit (Esc)   - Ut av vinduet

- Ctrl+H        - Hente alle brytere fra en annen bruker

- Ctrl+K        - Kopiere brytere til en annen bruker

- Ctrl+A        - Kopiere programbrytere til alle andre brukere

- Ctrl+G        - Kopiere programbrytere til alle brukere i samme brukergruppe (leger, medhjelpere ...)

-           - Kopiere ALLE vindusoppsett til annen bruker i brukerlista som åpnes
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Trykk Ctrl+H, det åpnes brukerlisten på kontoret :

Marker den brukeren du vil kopiere bryterinstillinger FRA, og trykk Enter. Svar ja på bekreftelses-
spørsmålet.

Trykk Ctrl+K, marker den brukeren du vil kopiere bryterinstillinger TIL og trykk enter. Svar ja på
bekreftelses-spørsmålet.

Trykk Ctrl+A, svar ja på bekreftelses-spørsmålet.

Trykk Ctrl+G, svar ja på bekreftelses spørsmålet, brytere blir kopiert til alle som er i samme
brukergruppe som deg. Er du lege blir brytere kopiert ut til andre leger.

NB!!!!

DETTE ER VELDIG VIKTIG NÅR DERE FÅR NYE ANSATTE. ETTER AT DE ER REGISTRERT I
BRUKERLISTEN MÅ DERE KOPIERE OVER BRYTERINSTILLINGER TIL DE.

1.8.2 Endre bryterinstillinger på en bruker fra brukerlisten

Når vi står i brukerlisten (opsjoner->brukerliste), marker den brukeren du vil endre bryterinstillinger på
og trykk Ctrl+Y.

Da kommer man inn i programbryter-vinduet og kan begynne å sette opp bryterinstillinger på brukeren.

1.9 Rapporter (statistikk)

Fra Startmeny er det mulig å gjøre forskjellige søk i pasientenes journaler. Trykk Alt+1 for å søke etter:

Ctrl+1 Diagnosestatistikk for kontoret
Ctrl+2 Diagnosestatistikk for lege (Top 10)
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Alt+1 Journallinjer med en kode (ord eller kode som finnes i journalteksten)
Alt+2 Diverse pasientstatistikk

1.9.1 Diagnosestatistikk for kontoret

For å sjekke diagnosestatistikk for kontoret trykker vi Ctrl+1 etter å ha valgt 'Statistikk - menyen'.

Vi må først sette opp en periode vi skal se på (automatisk ett år bakover i tid).

Trykk 'Enter' etter å ha satt opp perioden, rapporten kommer opp på skjermen. 
Den kan skrives ut ved å trykke på skriverikonet , øverst til venstre i vinduet. Vi anbefaller at den
skrives ut på en laser skriver.
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1.9.2 Diagnosestatistikk for lege (Top 10)

For å sjekke diagnosestatistikk for lege (Top 10) trykker vi Ctrl+2 etter å ha valgt 'Statistikk - menyen'.

Vi må først sette opp en periode vi skal se på (automatisk ett år bakover i tid).
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Trykk 'Enter' etter å ha satt opp perioden, rapporten kommer opp på skjermen. 
Den kan skrives ut ved å trykke på skriverikonet øverst til venstre i vinduet. Vi anbefaller at den skrives
ut på en laser skriver.

1.9.3 Søk etter journallinjer med en kode

For å søke etter spesifikke ting (koder, ord ...) som står i journalteksten på pasienter trykker vi ALt+1
etter å ha valgt 'Statistikk - menyen'.

Vi må først sette opp en periode vi skal se på .



Superbrukerkurs46

© 2016 Hove Medical Systems AS

Etter at datoene er satt inn må vi trykke Enter. Vi får nå opp skjembildet hvor vi skal sette inn ordet/
koden vi ønsker å søker etter.

Vi søker her etter et diagnosenavn og ved å trykke Enter vil vi få frem en oversikt over alle journalnotat
som inneholder denne diagnosen.



Superbrukerkurs 47

© 2016 Hove Medical Systems AS

Hvis vi ønsker å hente opp en av disse pasientenes journal må vi sette markøren på linjen hvor
pasientens navn står og deretter trykk Enter.
Etter vi har gått ut av pasientens Hovedmeny, kommer vi tilbake til søkeresultatet.

1.9.4 Søk i fastlegebestanden eller pasienter som du har behandlet

Hvis vi velger å søke etter pasienter som inngår i fastlegebestanden eller som er blitt behandlet på
kontoret, må vi først velge om vi skal søke etter pasienter som inngår i fastlegebestanden eller som er
blitt behandlet av brukeren. 

I eksempelet under har jeg valgt "Pasienter behandlet av meg"
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Som standard er det satt opp søk etter pasienter med risikodisagnoser gitt av Hdir. Ønsker vi å søke
etter disse, kan vi trykke Enter og få frem alle pasienten som vi har gitt disse diagnosene.

Hvis jeg ønsker å søke opp pasienter som jeg har behandlet i perioden 01.01.2012 - 01.07.2012 og
som er i aldersgruppen 50 - 90 år, skal følgende felter fylles ut:
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Vi kan i tillegg inkludere flere andre kriterier i søket: diagnoser gitt i en periode, medisiner/vaksiner gitt
i en periode, kommune tilhørighet, labprøver i en periode.

Etter at vi har satt inn søkekriteriene trykker vi Enter for å søke. Vi får nå opp følgende beskjed:

Søket kan være meget ressurskrevende, avhengig av hvor komplekst søket er. Mens programmet
søker etter pasientene kan andre brukere av System X oppleve at programmet henger.

Når søket er ferdig vil vi få resultatet vist på denne måten:

 Vi har nå mulighet til å gjøre følgende:

1. Markere en av pasientenes navn og trykke Enter. Vi kommer så inn i pasientens journal og kan lese
denne. Ved å gå ut av pasientens journal, kommer vi tilbake til søkeresultatet.

2. Utskrift/lagring av søkeresultatet fra Alt+U.
3. Utskrift av etiketter for alle pasienter i søkeresultatet med Alt+4
4. Utskrift av standardbrev til en eller alle pasientene fra søkeresultatet via Ctrl+U.  
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5. Nytt søk hvor alle søkekriteriene nullstilles med Alt+N

1.10 Endre/flytte paneler

I hele SystemX kan man endre på størrelsen og plasseringen til forskjellige felter.

Vi bruker pasient hovedmenyen som eksempel her.

Det er 3 forskjellige komandoer vi bruker her :

.

Trykker vi F9 kan vi gå til toppen av feltet, et lite firkant dukker opp.
Ta tak i feltet med venstre museknappen, hold trykket inne og flytt feltet.
Slipp trykket i ønsket posisjon og svar ja på bekreftelses-spørsmålet.

Trykker vi Shift+F9 kan vi gå til kanten av feltet, en pil som peker begge veier dukker opp (<->).
Ta tak i feltet med venstre museknapp, hold trykket inne og vid ut/forminsk størrelsen på feltet.
Slipp trykket når du har oppnådd ønsket størrelse og svar ja på bekreftelses-spørsmålet.

Noen av feltene kan ha to forskjellige størrelser, en når de er aktive og en når de ikke er aktive.
Hvis man vil bare ha en størrelse på de gjør man følgende :

- Sett opp ønsket størrelse og plassering på feltet
- Klikk deg i den når den er i den størrelsen du vil ha
- Trykk Ctrl+F9 og deretter høyreklikk på toppen av feltet
- Kontroll-spørsmålet kommer opp, svar Ja
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Hvis vi vil tilbakestille alle endringer vi har gjort trykk Ctrl+Alt+S og svar Ja på bekreftelses-spørsmålet.

1.11 Skjule/få fram skjulte brytere

For å skjule brytere i forskjellige vinduer trykk Ctrl+Alt+F10.
Følgende beskjed kommer opp :

Nå kan vi bare høyreklikke på de brytere vi ikke vil ha i visningen lenger.
De legger seg tilsynlatende på bryterlinje under den 'synlige' bryterlinjen.
Høyreklikk på alle du vil ha fjernet og trykk Ctrl+Alt+F10 igjen for å avslutte funksjonen, bryterlinjen
nummer to med de skjulte brytere blir borte fra visningen.

Hvis vi fjerner noen brytere ved en feiltagelse trykker vi Ctrl+Alt+F10 igjen, den skjulte bryterlinjen
kommer fram.
Høyreklikk på de brytere du vil ha tilbake i visningen igjen.

1.12 Endre kolonebredde

Det er en god del oversikter i SystemX som inneholder koloner.
Disse kan vi dra ut manuelt ved hjelp av musepekeren.
Ta tak i linjen som skiller koloner ved hjelp av venstre musetasten og dra den ut/inn til ønsket bredde.

Når det er gjort må vi huske å lagre kolonebredde så det skal holde seg til neste gang.

Bryterikonet ser ut som en avlang firkant  og skjuler seg nesten overalt bak flervalgsbryteren

.
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1.13 Redigering av diagnoselisten

Det er enklest å redigere diagnoselisten fra Pasienthovedmenyen. 

Inn på en tilfeldig pasient (Kalle Krank) , deretter Alt+D for diagnoselisten.

1.13.1 Lage ny diagnosetekst

Når vi skal lage ny diagnosetekst er det viktig å søke opp og markere en diagnose som har samme
kode på forhånd.

Den koden vi markerer blir automatisk lagt til som kode for den 'nye' diagnosen vi lager.

Når diagnosen er markert trykk Alt+L.
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Når vi er i vinduet der vi kan lage egne diagnosetekst, trykk Alt+N for ny diagnosetekst, skriv inn
teksten og husk å lagre, Ctrl+W.
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Nå kan vi søke opp den nye diagnoseteksten også :

1.13.2 Begrenset diagnoseliste (spesialister)

Dersom du bruker et begrenset antall diagnoser (du er f. eks. øyespesialist), kan du begrense
diagnoselisten til å inneholde kun de diagnosene du benytter. Dette bør gjøres i  samråd med
de andre brukerne på kontoret.

Slik lager du en begrenset diagnoseliste:

- Søk opp og marker ønsket diagnose og merk den med Alt+M (Marker for visning i begrenset
diagnoseliste). Diagnosen får 'blå skrift'.

- gjenta prosessen inntil alle diagnoser dere bruker er markert for visning i begrenset liste.
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Når  vi  har  markert  alle  diagnoser,  kan  vi  aktivere  innstillingsbryteren  'Visning  av  begrenset
diagnoseliste' som skjuler seg bak flervalgsbryteren.

Neste gang vi søker etter diagnose får vi opp kun de som vi har merket for visning.



Superbrukerkurs56

© 2016 Hove Medical Systems AS

1.14 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 under.
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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
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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.

1.15 Oversikt mottatte meldinger \ overføring av signering

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.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet.
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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.

1.15.1 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.
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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.
'Angreknappen' finner vi bak Flervalgsbryteren. 

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

1.15.2 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
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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.

Svar Ja på kontroll spørsmålet.
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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
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.

1.15.3 Administrere signeringsovertagelse og overtagelse av pasienter

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

Esc Ut av vinduet.
Ctrl+C Overfør signering av cytologisvar.
Ctrl+E Overfør signering av epikriser.
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.
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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 : 

Vi setter opp periode og trykker Enter. Nå ser vi alle type meldinger 'Marius Lege' har tatt over fra
'Harold lege'.
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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.

1.15.4 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.

 

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.



Superbrukerkurs 69

© 2016 Hove Medical Systems AS

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.

1.16 Oversikt over sendte EDI meldinger

Under menyen "Oversikt over sendte EDI meldinger" har vi mulighet til å søke frem EDI meldinger
som er sendt.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+H Søke frem meldinger på en pasient
Alt+M Søke frem meldinger på mottaker
Alt+D Se detaljer rundt valgt melding
Alt+E Se meldinger sendt en dato 
Alt+F Se alle meldinger som ikke er mottatt ok
Alt+O Sette meldingen ok manuelt
Enter Hente pasient

Når vi får opp oversikten over meldinger som er sendt vil disse ha et ikon som forteller oss status for
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sendingen.

Disse ikonene er:

IKON BESKRIVELSE
Meldingen er sendt fra avsender uten problemer, og mottatt hos
mottakeren uten problemer. Det er mottatt applikasjonskvittering på den
sendte meldingen.
Betyr at meldingen er sendt fra avsender uten problemer, og mottatt hos
mottaker uten problemer, men at det er en feil i innholdet i meldingen.
Meldingen er sendt fra avsender uten problemer. Det er ikke forventet å få
applikasjonskvittering på den sendte meldingen, og derfor kan man ikke
vite status på meldingsmottak hos mottakeren.
Betyr at meldingen er sendt fra avsender uten problemer, men ikke mottatt
hos mottakeren, eller det er ikke mottatt forventet applikasjonskvittering fra
mottakeren på sendt melding..
Meldingen er sendt, men avvist av mottakeren fordi meldingen mangler
nødvendig informasjon.

1.16.1 Hente meldinger sendt på pasient

Hvis vi ønsker å søke frem sendte 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 sendt på valgt
pasient. 

Hvis vi ønsker å se sendte meldinger for alle brukere på kontoret må vi merke dette i boksen "Vis
meldinger for alle brukere på kontoret". 
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1.16.2 Hente meldinger på valgt mottaker

Hvis vi ønsker å få en oversikt over alle meldinger sendt ut på valgt mottaker bruker vi funksjonen
"Søke frem meldinger på mottaker" (Alt+M).

Først velger vi mottaker av meldingene vi ønsker en oversikt over. Trykk deretter Enter
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Vi får deretter opp alle meldinger sendt til valgt mottaker.

1.16.3 Se detaljer rundt valgt melding

Ved å markere en valgt melding og deretter velger funksjonen "Se detaljer rundt valgt melding" vil vi få
en detaljert oversikt over meldingen:
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1.16.4 Se meldinger sendt en dato

Ved å velge funksjonen "Se meldinger sendte en dato" vil vi få opp alle meldinger som er sendt en gitt
dato. Datoen velges ved hjelp av kalenderen:

 

1.17 Lage egne koder

I SystemX er det en del lister på forskjellige steder i programmet, avtalebok, analyse registrering
(opsjoner), diverse svar mm..
Vi kan redigere disse listene, legge til nye koder \ slette de vi ikke bruker.

Her er det noen eksempler :

- Avtalebok koder :

Inn i avtaleboka, trykk Ctrl+K for å få opp kodelisten, deretter Ctrl+Alt+E.
Svar Ja på kontrollspørsmålet.

Vi kommer inn i listen :
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Trykk Alt+N for å legge inn ny kode, fyll ut kortkode og kodens navn, lagre til slutt ved Ctrl+W.
Trykk Alt+E for å endre en eksisterende kode.
Trykk Ctrl+Del for å slette kode som ikke er i bruk. Enkelte koder er system-koder og kan ikke slettes.

- 'Diverse svar' - koder :

Inn på en pasient, Alt+9 (diverse svar). For å endre i listen, trykk Alt+L. Listen kommer opp på
skjermen.
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Trykk Alt+N for å legge inn ny kode, fyll ut kortkode og kodens navn, lagre til slutt ved Ctrl+W.
Trykk Alt+E for å endre en eksisterende kode.
Trykk Ctrl+Del for å slette kode som ikke er i bruk.

- I tillegg til 'vanlige kodelister' (se ovenfor) finnes det en del lister i SystemX som 'skjuler seg' i 'små,
grå' - felter.

Disse finner vi når vi skal registrere en analyse, personalia på pasienten, registrere en adresse mm.

Her er det et eksempler på hvordan vi endrer de listene :

NB!!! Hvis det allerede er registrert en kode i feltet, kommer ikke listen opp automatisk når vi klikker
oss i feltet.
        Måten vi får opp listen til redigering er å trykk Ctrl+Alt+L når markøren står i feltet.

- Pasient-personalia : 

Inn på en pasient, deretter Alt+E. Her det 4 'små, grå'-felter, kjønn, kartotekstatus, sosialstatus og
yrke.
Still markøren i en av de feltene og trykk Ctrl+Alt+L, listen kommer opp.
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Svar Ja på kontrollspørsmålet.
Trykk Alt+N for å legge inn ny kode, fyll ut kortkode og kodens navn, lagre til slutt ved Ctrl+W.
Trykk Alt+E for å endre en eksisterende kode.
Trykk Ctrl+Del for å slette kode som ikke er i bruk.

1.18 Egne programoppsett

Egne programoppsett er en meny for å endre personlige innstillinger i programmet:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+D Sette desimaltegn
Alt+F Farvesettinger
Alt+H Vente og visetid for hinttekst
Alt+P Tidsangivelse for påminnelse om midlertidig pasient
Alt+T Tekstfonter
Alt+I Endre intervall for visning av beskjeder
Alt+S Maksimalt intervall mellom tastetrykk i datatabeller
Alt+K Kopiere annens leges medisinliste
Alt+A Koble seg til annen leges medisinliste
Alt+N Registrere brukernavn til bruk ved programstart
Alt+L Registrere programlås for denne maskinen

1.18.1 Sette desimaltegn

Ved å trykke Alt+D kan man velge om man ønsker "," eller "." som desimaltegn. Sett inn ønsket
desimaltegn og deretter trykk Enter for å bekrefte.

DENNE FUNKSJONEN SKAL IKKE BRUKEs UTEN VEILEDNING FRA HOVE MEDICAL SYSTEMS.

1.18.2 Farvesetting

Det er mulig for hver enkelt bruker å sette sine egne farger på programmet. Dette gjøres fra menyen
farvesetting:



Superbrukerkurs78

© 2016 Hove Medical Systems AS

1.18.2.1 Endre farve

Når man står i farvesetting meyne kan man bruke mus eller tastatur (f.eks Alt+S for Skrivefelter) for å
endre farge. Vi får da opp et fargekart som vi kan velge farge ifra :
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Vi kan velge fra basis fargene eller vi kan komponere en farge selv. Når vi har funnet fargen, trykker vi
Enter.
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 Vi må bekrefte om vi ønsker å lagre endringen og nå vi har gjort dette ser vi at fargen for skrivefelter
har endret farge.
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I praksis vil endringen se slik ut: 
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1.18.2.2 Kopiere farve

Vi kan kopiere en farge fra en form til en annen. Dette gjøres ved å trykke  Alt+C
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Vi ser at bryteren er markert som aktiv. Deretter bruker vi musa til å markere fargen vi ønsker å
kopiere videre.



Superbrukerkurs84

© 2016 Hove Medical Systems AS

Denne fargen får nå en elipseform. Vi benytter videre musa til å trykke på fargen vi ønsker at skal ha
samme farge som "Skrivefelter". I dette tilfellet velger vi formen "Generell"

Svar "Ja" hvis dette er riktig farge
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Vi ser nå at feltet "Generell" har fått samme farge som "Skrivefelter"

1.18.2.3 Sette tilbake til orginal farve

Hvis vi ønsker å endre fargen på en form tilbake til orginalfarge må vi først trykke Alt+O.
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Deretter må vi bruke mus eller tastatur til å velge formen vi vil hente tilbake orginalfargen på. I dette
tilfellet er det formen "Generell" vi ønsker å  endre.



Superbrukerkurs 87

© 2016 Hove Medical Systems AS

Vi får da spørsmål om vi ønsker å hente orginalfargen til formen "Generell". Svar "Ja".

Bekrefte valget ved å svare "Ja".



Superbrukerkurs88

© 2016 Hove Medical Systems AS

Vi ser nå at formen "Generell" har fått tilbake sin orginale farge.

1.18.2.4 Skrive/Hente verdi fra fast kart

Vi har muligheten til å velge en farge som skal legges på flere former. Dette gjøres ved å trykke på Alt
+N

Bekrefte ved å svare "Ja"

Vi kommer inn i fargekartet og velger deretter farge ved hjelp av musa.
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Fargen som er valgt vises i feltet vist under.

Når vi har funnet riktig farge, trykk Enter.

Trykk "OK"

Vi kommer deretter tilbake i hovedmenyen for farvesetting og ser at fargen vi valgte ligger i feltet "Ny
fargeverdi". Nå kan vi velge den/de formene som skal ha fargen ved hjelp av mus eller tastatur. I dette
tilfellet velger vi formen "Generell".
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Vi må bekrefte at vi ønsker endringen ved å trykke "Ja"

Videre kan vi velge flere former som skal ha samme farge. Vi velger videre "Laboratorie" og benytter
samme fremgangsmåte som for formen  "Generell"
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Nå vi er ferdig med å endre farger trykker vi Alt+N på nytt. Den valgte fargen vil nå ikke vises lengre.
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1.18.3 Vente og visetid for hinttekst

Denne menyen viser tiden det tar før hintteksten på en bryter vises og hvor lenge hintteksten vises.

Tid før visning:

Ved å øke verdien i dette feltet, tar det lenger tid før hintteksten kommer frem på hver enkelt knapp.

Ved å minske verdien i dette feltet vil det ta kortere tid før hintteksten kommer frem på hver enkelt
knapp.

Visningstid:

Ved å øke verdien i dette feltet, vil hintteksten vises i lengre tid på hver enkelt knapp
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Ved å minske verdien i dette feltet, vil hintteksten vises i kortere tid på hver enkelt knapp

1.18.4 Tidsangivelse for påminnelse om midlertidig pasient

Denne menyen viser hvor langt tidsintervall det tar før man blir gjort oppmerksom på at man jobber
med flere pasienter samtidig. Dette blir visuallisert ved at rammen på bildet vi jobber i blinker. Se "
Åpne to pasientjournaler samtidig " 

Standard i System X er at dette vises umiddelbart. Derfor er tidsangivelsen satt til 00.00. 

Ønskes dette å endres må man skrive inn ønsket verdi og deretter trykk Enter. 

1.18.5 Tekstfonter

I denne menyen  er det mulig å endre alle fontene som vi finner i skrivefelt, datalister, ledetekster,
meldinger fra programmet, flerlinjet tekstfelt og andre lister med fast font.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+S Skrivefonter
Alt+D Datalister
Alt+L Ledetekster
Alt+M Meldinger fra programmet
Alt+T Flerlinjet tekstfelt
Alt+A Andre lister med fast font

Kopiere hinttider

Hente font fra annen bruker

Kopiere font til annen bruker

Kopiere font til alle brukere

1.18.5.1 Velge ny font og størrelse til valgt område

Hvis man ønsker å endre fonten som blir benyttet i deler av programmet gjøres dette ved å velge
området (i dette eksemplet "Enlinjet skrivefelt"). 
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Trykk Alt+S. Vi får opp følgende vindu:

I denne menyen kan vi velge type font, font stil og størrelse. Vi endrer disse etter ønske:
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I feltet "Sample" kan vi se hvordan fonten vil se ut. Vi trykker "OK" når vi er ferdige:

Vi kan nå se at fonten er endret i feltet "Enlinjet skrivefelt".

Ved endring av fonter for de andre områdene er fremgangsmåten lik.

1.18.5.2 Hente font fra en annen bruker

Hvis man ønsker å kopiere inn fonter fra en annen bruker, trykker man på symbolet  

Man får da spørsmålet:

Ved å svare "Ja" på spørsmålet kommer vi til brukerlista. Vi velger den brukeren i lista vi ønsker å
kopiere fontene i fra.
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Marker ønsket bruker og trykk Enter.

Når kopieringen er ferdig får vi følgende beskjed.

1.18.5.3 Kopiere font til en annen bruker

Hvis man ønsker å kopiere fonter til en annen bruker, trykker man på symbolet 

Man får da spørsmålet:

Ved å svare "Ja" på spørsmålet kommer vi til brukerlista. Vi velger den brukeren i lista vi ønsker å
kopiere fontene til.
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 Marker ønsket bruker og trykk Enter.

Når kopieringen er ferdig får vi følgende beskjed.

1.18.5.4 Kopiere font til alle brukere

Ønsker man å kopiere sine egne font - innstillinger til alle andre brukere på kontoret trykker man på
ikonet:

Vi får da opp dialogboksen for å bekrefte at vi ønsker å kopiere disse innstillingene til alle andre
brukere.

Svar "Ja" til å kopiere til alle brukere. Når kopieringen pågår vil det vises et timeglass. Når dette
forsvinner er kopieringen ferdig. 

1.18.6 Endre intervall for visning av beskjeder

Ved visning av beskjed er det mulig å utsette å lese meldingen. Intervallet for når meldingen vises på
nytt bestemmes fra denne menyen. Ønsker vi at dette intervallet skal være lengre eller kortere settes
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det i dette vinduet.

0:10 betyr 10 minutters intervall mellom visning av beskjeden etter at man har trykt 'ESC'.

1.18.7 Maksimalt intervall mellom tastetrykk i datatabeller

Denne funksjonen bestemmer hvor lang tid det maksimalt kan ta mellom hvert tastetrykk før søket
starter på nytt. 

Vi velger antall sekunder det skal ta før søket starter på nytt ved å flytte markøren til høyre eller
venstre. Tallene viser antall sekunder det tar før programmet starter et nytt søk. 

1.18.8 Kopiere annen leges medisinliste

Vi har mulighet til å kopiere en annen leges interne medisinliste fra menyen "Egne programoppsett".
Se også "Flervalgsknapp i reseptmeny"

Trykk Alt+K. Vi får da tilgang til brukerlisten. Denne viser nå kun alle legene ved kontoret.
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Vi markerer legen vi ønsker å kopiere medisinliste fra og deretter trykker Enter.

Vi svarer "Ja" for å kopiere medisinliste til valgt lege

Vi får to valg:

1: Svarer vi "Ja", beholder vi de registreringene vi har i vår egen medisinliste og samtidig legger til de
registreringen som finnes i legen vi kopierer fra.

2: Svarer vi "Nei", fjerner vi de tidligere registreringer i egen liste og kopierer kun inn de registreringene
som ligger i listen til legen vi kopierer fra.

Når kopieringen er  ferdig får vi beskjeden:

Trykk "OK" for å gå tilbake til menyen.

1.18.9 Koble seg til annen leges medisinliste

Vi har mulighet til å koble oss til en annen leges interne medisinliste fra menyen "Egne
programoppsett". Dette betyr at vi får en felles intern medisinliste med legen vi kobler  oss mot. 

 Se også "Flervalgsknapp i reseptmeny"

Trykk Alt+A. Vi får da tilgang til brukerlisten. Denne viser nå kun alle legene ved kontoret.
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Vi markerer legen vi ønsker å koble medisinliste mot og deretter trykker Enter.

Når koblingen er gjort, trykk "OK".

1.18.10 Registrere brukernavn til bruk ved programstart

Det er mulig å forhåndsbestemme hvilket navn som skal stå i feltet "Brukernavn" ved innlogging i
System X.

Trykk Alt+N

Vi får opp følgende dialogboks

Vi svarer "Ja" hvis vi ønsker å registrere brukernavnet som vi er logget inn som ved programstart.

Vi får beskjed om at brukernavnet er registrert. Dette betyr at ved innlogging vil brukernavnet som er
registrert i brukerinformasjon, automatisk blir satt ved programstart.
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I eksempelet under er "sysadm" brukernavnet som er registrert.

NB!!! Det er kun mulig med en brukernavn-registrering pr maskin.

1.18.11 Registrere programlås for denne maskinen

Programmet er satt opp med en programlås hvis programmet er innaktivitet over en periode.

Trykk Alt+L

Vi får tilgang til å sette tiden det tar før programmet går ut i innloggingsmodus.
Tiden som settes her overstyrer  den tiden som  er satt inne på brukerlista. (Se "Endre
brukerinformasjon")

1.19 Daglig oppdatering for samtlige leger (manuell dagsavslutning)

I tilfelle automatisk dagsavslutning ikke har blitt kjørt, kan man kjøre manuell dagsavslutning for å få
låst diagnoser, labsvar, resepter, notater ....

Daglig oppdatering av samtlige leger, er en rutine som låser diagnoser, labprøver, resepter og
journalnotat for alle brukere.

Når denne rutinen kjøres må ingen andre brukere på kontoret bruke System X !

Stå i Opsjonsmenyen og trykk Alt+D. Vi vil da komme til menyen "Dagsavsluttning":
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Når vi ønsker å kjøre dagsavluttning, trykk Alt+O. 
Vi får følgende dialogboks opp:

Bekreft med "Ja"

Hvis alle brukere er ute av System X, bekreft med "Ja". 
Oppdateringen blir kjørt og etter at alle diagnoser, labprøver, resepter og journalnotater er blitt låst, vil
programmet avsluttes i løpet av 20 sekunder. Ønsker man ikke å avslutte, trykk Avbryt (Alt+A).

   

1.20 Tjenester

Hvis man ikke kommer inn i SystemX eller den henger seg opp underveis kan det hjelpe å restarte
tjenester (services) på serveren.
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På visse steder er det lagt ut snarvei til tjenester (services) på skrivebordet , andre steder
må vi finne den fram.

Trykk på Start-knappen i Windows og tast inn tjenester (services) i skrivefeltet som kommer opp.
Tjenester (services)-ikonet viser seg, klikk på den for å starte tjenester.

Vi kan også finne det fram i Windows-utforskeren.

Klikk på Datamaskin (Min datamskin) og gå til mappen C:\windows\system32 eller C:\windows
\SysWOW64. Der finner vi tjenester (services).

Klikk \ dobbelklikk på ikonet for å starte tjenester (services). Følgende vindu kommer opp :
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Søk opp 'System X server guardian' . 
TIPS : Trykk 'system' fort på tastaturen ¨å kommer man seg fort ned til den første tjenesten som
begynner på 'system'.
Når 'System X server guardian' er markert trykk på stopp. Guardiann stopper alle andre SystemX
tjenester.
Når du ser at alle tjenester er stopper, trykk Start for å starte de på nytt.



Superbrukerkurs 105

© 2016 Hove Medical Systems AS

NB!!!
Hvis du føler deg usikker når du skal utføre dette, ikke nøl med å ta kontakt med support for hjelp.

1.21 Diverse

1.21.1 Grunnleggende bruk av tastatur

For at System X skal være så effektivt som mulig og så enkelt som mulig å bruke, er System X utviklet
med tanke på utstrakt bruk av tastaturkombinasjoner. Vi anbefaler derfor at du gjør deg derfor godt
kjent med tastaturet før bruk. Ved å bruke tastaturet aktivt istedet for mus vil man spare mye tid, og
minske risikoen for slitasjeskader.

TASTATURKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Benyttes som regel for å lukke vindu eller avbryte det du holder på med
TABULATOR Benyttes blant annet til å flytte deg fra felt til felt, eller mellom

programmer
CAPS LOCK Store bokstaver (vær oppmerksom ved inntasting av passord!)
SHIFT Gir stor bokstav, eller for tilgang til andre tegn på tastaturet, f.eks. ", %,

&, /, (, ) osv.
CTRL Benyttes ofte i kombinasjon med RØDE bokstaver i System X
ALT Benyttes ofte i kombinasjon med SVARTE bokstaver i System X
ALT GR Benyttes for å få skrevet andre tegn, for eksempel @, $, { }, []
INS Velger mellom å overskrive/sette inn tekst.
DEL Slettetast. Sletter tegn til høyre for markør
BACKSPACE Slettetast. Sletter tegn til venstre for markør
HOME Flytter markøren til begynnelsen av en linje
END Flytter markøren til slutten av en linje
PAGE UP Flytter markøren øverst i teksten
PAGE DOWN Flytter markøren nederst i teksten
PILTASTER Flytter markøren opp/ned/høyre/venstre

Følgende standard tastaturkombinasjoner for Windows operativsystemer er svært nyttige å huske når
man for eksempel bruker tekstbehandleren:

TASTATURKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+C Kopiere
Ctrl+X Klippe ut
Ctrl+V Lime inn
Ctrl+Z Angre siste 
Windows-tasten+D Legge ned alle programmer
Windows-tasten+L Låse damaskinen
Windows-tasten+E Åpne Windows utforsker
Alt+Tab Velge mellom alle program som er åpnet

1.21.2 Grunnleggende bruk av musen

Kort om grunnleggende bruk av musen:
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Tastaturkombinasjon Beskrivelse
VENSTREKLIKKE Klikk på et element, for å åpne/aktivere.
HØYREKLIKKE Klikk på høyre museknapp for å vise meny.
PEKE Pek på et element, uten å trykke. Forklarende tekst vil bli vist.
DRA Pek på et element, trykk venstre museknapp og dra.
DOBBELTKLIKKE Klikk raskt 2 ganger på et element, for å åpne/aktivere.

1.21.3 Flervalgsknappen

Flervalgsknappen  vil du finne i mange av modulene i System X. Ved å aktivere denne bryteren
får man tilgang til flere funksjoner. Noen av funksjonene er av/på brytere, mens andre er ekstra
funksjoner/moduler. 

Vi anbefaler ikke å endre oppsettet av av/på brytere uten å vite hva disse endringen fører til!

1.21.4 Fokus

Fokus: 

Ordet "fokus" blir benyttet til å forklare hvilket vinduelement, også kalt komponent, som i øyeblikket har
programmets oppmerksomhet. I dette programmet er det mest skrivefelter eller flerlinjede tekstfelter,
og datalister som får fokus. Man ser hvilket skrivefelt, eller flerlinjet tekstfelt som har fokus ved at det
blinker en markør i feltet som angir hvor bokstavene vil vises når man trykker på tastaturet. 
Når en dataliste har fokus vises den valgte linjen, eller enkeltfelt i en annen farge, oftest motsatt av
fargene til de andre linjene i lista. Andre komponenter kan også ha fokus. F.eks. får bryteren for å
hente ny pasient (H) i Startmenyen og Pasienthovedmenyen fokus når man kommer inn i vinduet.
Dette vises ved at bryteren har en prikket linje rundt kanten. Dette betyr at bryteren aktiveres dersom
man trykker Enter-tasten.

Aktivt panel:

For å vise hvilken komponent som har fokus er det i dette programmet også benyttet farger. Vanligvis
er diverse komponenter som skrivefelter, flerlinjede tekstfelter, og datalister plassert på et panel, og
dette panelet får en annen farge når det har fokus. I utgangspunktet er denne fargen lys gul. OBS!
Fokusfargen kan endres til den brukeren selv ønsker.

Spesialtilfeller for datalister:

I enkelte tilfeller vises den valgte linjen i en dataliste i annen farge selv om ikke lista har fokus for å
vise hvilken linje som er valgt. Dette gjelder f.eks. i de tilfeller man kan gjøre endringer av dataene i
den aktuelle linjen i en annet komponent. Et eksempel på dette er svangerskapsjournalen der det
valgte svangerskapet vises med annen farge i lista over svangerskap, samtidig som man leser i lista
over konsultasjoner for den enkelte graviditet. Dette for å se hvilken graviditet som er valgt når man
leser i lista over konsultasjonsregistreringer. Man ser da at lista over konsultasjoner har fokus ved at
panelet som lista ligger på har fargen for aktivt panel (lys gul).

1.21.5 Kodefelt

Kodefelt:

Skrivefelt hvor det kun kan skrives forhåndsdefinerte koder. Kodefeltene gjenkjennes ved at de har en
egen farge, i utgangspunktet lys grå. Eksempelet under viser registrering av personalia. Vi ser her at
feltene "Kj", "Kart", "Sos." og "Yrk." har en mørkere grå farge enn de resterende feltene. 
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Når et tomt kodefelt entres kommer kodelisten automatisk opp med gyldige koder. Kodelisten kan
også vises med tastekombinasjonen Alt+Ctrl+L når kodefeltet har fokus, dvs. at markøren blinker i
feltet. I en del tilfeller kommer man ikke ut av et kodefelt dersom feltet ikke inneholder gyldig kode.
Dette gjelder de feltene der koden er obligatorisk, slik at registrering ikke kan gjøres uten at feltet
inneholder en kode.

1.21.6 Globale funksjoner

Globale funksjoner: Dette er funksjoner som kan nås med tastekombinasjone Ctrl+Alt+valgtegn fra
alle vinduene, og må ikke forveksles med kombinasjonsvalgene for snarvei til undermenyene i
Pasientmenyen som nås med Ctrl+Skift+valgtegnet til bryteren i Pasientmenyen.

Følgende andre tastaturkombinasjoner kan brukes i System X:

TASTATURKOMBINASJON BESKRIVELSE
F1
Ctrl+Alt+U

Åpne brukermanual rett på det vinduet man står i
Utskrift av aktuell dataliste

Ctrl+Alt+P Bytte bruker
Ctrl+Alt+L Vise kodeliste (fra grønne felt)
Ctrl+Alt+E Endre kodeliste
Ctrl+Alt+F10 Fjerne/hente brytere
F9 Flytte paneler
Shift+F9
Ctrl+F9

Endre panelstørrelse
Sette 1 størrelse og plassering for et panel som kan ha to størrelser

Ctrl+Alt+H Hente ny pasient når man jobber med en annen uten å lukke denne
Ctrl+Alt+T Åpne tekstbehandler
Ctrl+Alt+G Vise globale funksjoner
Ctrl+Alt+S Slette alle endringer i panelstrukturen i et vindu
Ctrl+Alt+A Vise adresseliste
Ctrl+Alt+D Sette aktuet vindu til samme størrelse og plassering som

Startmenyen.
Ctrl+Alt+Q Vise ASCII tabell (spesielle tegn)
Ctrl+Alt+O Oppheve valg. Stenge angitt valg. Kun for systemansvarlige.
Ctrl+Alt+W Huskeliste
Ctrl+Alt+K Kalender
Ctrl+Alt+J Utklippstavle
Ctrl+Alt+X Kopiere tekst direkte til tekstbehandler
Ctrl+Alt+B Angi merket tekst som fet
Ctrl+Alt+I Angi merket tekst som kursiv
Ctrl+Alt+N Informasjon fra Hove Medical Systems AS
Ctrl+Alt+M Medisinsk informasjon

Vi anbefaler sterkt at man gjør seg godt kjent med bruken av tastaturkombinasjoner, da dette vil
forenkle bruken av System X og spare tid.
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1.21.7 Kombinasjonsvalg

Dette gjøres med Ctrl+Shift+ valgtegn på bryterne i pasientmenyen. Dersom du befinner deg i
journalvinduet og for eksempel ønsker å forflytte deg til korrespondansemenyen, trykk Ctrl+Shift+K.
Du vil da gå til korrespondansemenyen. Når korrespondansemenyen lukkes igjen, vil du komme
tilbake til journalvinduet.

På denne måten kan du raskt og enkelt forflytte deg fra en meny til en annen meny. Det er ikke mulig
å bruke de globale funksjonene direkte fra startmenyen eller pasienthovedmenyen. Følgende globale
funksjoner er tilgjengelig i System X:

Tastaturkombinasjon Beskrivelse
Ctrl+Shift+A Avtalebok
Ctrl+Shift+B Beskjedmeny
Ctrl+Shift+D Diagnosemeny
Ctrl+Shift+E Pasientens personalia
Ctrl+Shift+G Cytologimeny
Ctrl+Shift+H Kartotek/hente pasient
Ctrl+Shift+I Doseringsovervåking/INR
Ctrl+Shift+J Journalmeny
Ctrl+Shift+K Korrespondansemeny
Ctrl+Shift+L Laboratoriemeny
Ctrl+Shift+N Brilleseddel
Ctrl+Shift+O Analyseoversikt
Ctrl+Shift+P Regningskort
Ctrl+Shift+R
Ctrl+Shift+7

Reseptmeny
SMS

Ctrl+Shift+S Skjemameny
Ctrl+Shift+U Kontaktregister
Ctrl+Shift+Z
Ctrl+Shift+1
Ctrl+Shift+9

Svangerskapsmeny
Sykemelding
Diverse undersøkelser (Røntgen, histologi mm)

Vi anbefaler at man gjør seg godt kjent med bruken av de tidsbesparende globale funksjonene.
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