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1 Introduksjon

Hove  Medical  Systems  AS  ble  grunnlagt  i  1999  av  allmennlege  Kjell  Hove,  en  pionér  innen
EPJ-systemer. 

Hove  Medical  Systems  AS  utvikler  og  selger  System  X, et  av  markedets  mest  innovative,
brukervennlige og avanserte elektroniske pasientjournalsystem for bruk hos allmennleger, spesialister,
klinikker  og  bedriftshelsetjeneste.  Vårt  fokus  er  å  tilby programvare  som  effektiviserer  våre  kunders
virksomhetskritiske prosesser. Hove Medical Systems AS kombinerer den mest moderne teknologien
som  er  tilgjengelig  på  markedet,  med  spisskompetanse,  tverrfaglighet  og  bransjekunnskap,
samt inngående forståelse for behovene til våre kunder.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på i denne hjelpefilen, kan du ringe vår kundesupport alle
hverdager mellom 08-18.

Hove Medical Systems AS
Kongensgate gate 12
3611 Kongsberg

Telefon: 48 22 57 80
Telefax: 32 72 83 11
Epost: support@systemx.no

1.1 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
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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

1.2 Grunnleggende bruk av musen

Kort om grunnleggende bruk av musen:

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.

1.3 Innlogging i System X

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

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

Du får fire innloggingsforsøk. Dersom du ikke får logget inn i løpet av disse fire forsøkene, vil System
X lukkes igjen. Om du har glemt passordet, ring oss på 48 22 57 80 for å få et innloggingspassord til
engangsbruk. System X gir deg beskjed dersom du har ett innloggingsforsøk igjen. Den mest vanlige
feilen er å bytte om brukernavn og passord.
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Etter å ha tastet inn korrekt brukernavn og passord må du bekrefte at datoen er korrekt. Dersom du
ønsker  å  arbeide  med  en  annen  systemdato,  velg  ønsket  dato  ved  å  bla  frem/tilbake  ved  hjelp  av
piltastene. Trykk Enter når du har valgt riktig dato. Du vil nå være innlogget i System X.

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

1.4 Sette standardskriver i System X

I  System  X  har  vi  mulighet  til  å  definere  standard  skrivere  ved  utskrift  av  for  eksempel  resepter,
skjemaer og brev.

I alle skjermbilder hvor vi har mulighet for utskrift har vi følgende knapper:

 
TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Valg av standard skriver ved utskrift

Ctrl+U Utskrift
Ctrl+9 Forhåndsvis utskriften

Ved  valg  av  standard  skriver  for  valgt  utskrift  må  vi  først  trykke  inn  knappen  for  "Valg  av  standard
skriver ved utskrift". Deretter trykker vi Ctrl+U for utskrift.

Vi får da opp en meny hvor vi kan endre hvilken skriver dokumentet skal skrives ut på. 
Trykk på "rullegardin" knappen for å få oversikt over alle tilgjengelige skrivere:
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Velg riktig skriver og trykk deretter "OK" for utskrift.   

Vi må bekrefte at vi ønsker at denne skriveren skal være standard skriver for denne utskriften. Bekreft
dette med å svare "Ja"

Hvis skriveren vi har valgt er en laserskriver, vil vi få spørsmålet:

Trykk "OK" for å bekrefte. 
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Når dette er bekreftet, vil dokumentet skrives ut på valgt skriver.

VIKTIG!

1.  Ved  valg  av  standard  skriver  fra  reseptmenyen  finner  vi  bryteren  "Valg  av  standard  skriver  ved
utskrift" under " Flervalgsknappen".
2.  Fra  giromenyen  under  pasientregnskap  finner  vi  "Valg  av  standard  skriver  ved  utskrift"  under
knappen "Vise utskrift på skjermen".
3. Valg av standard skriver er en personlig innstilling.

1.5 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!

1.6 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).

1.7 Begrense tilgang til menyer

Gjøre aktuelt valg (bryter) utilgjengelig for aktuell bruker.

De  fleste  vinduer  hvor  alle  brukere  har  tilgang  kan  man  med  denne  funksjonen  gjøre  brytere
utilgjengelige  med  denne  funksjonen.  Det  er  kun  brukere  med  systemadministratorstatus  som  har
tilgang til denne funksjonen.
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Fremgangsmåte:

1. Start programmet som, eller skift brukeridentitet til, brukeren som skal ha redusert adgang. 
2.  Trykk  tastekombinasjonen  Ctrl+Alt+O.  Man  får  da  opp  vinduet  for  inntasting  av
administratorpassordet  (ditt  eget).  Når  passordet  er  tastet  inn  vil  det  aktuelle  vinduets  øvre  kantlinje
begynne å blinke. Dette for å angi at funksjonen er aktiv.
3. Høyreklikk på brytere som brukeren ikke skal ha tilgang til. Bryteren vil da bli miste fargen på ikonet
og valgtegnet for å angi at den ikke lenger er aktiv for den aktuelle brukeren.
4. Avslutt funksjonen ved trykke kombinasjonene Ctrl+Alt+O en gang til.  Øvre kantlinje vil da slutte å
blinke for å angi at funksjonener avsluttet.
Funksjonen er global slik at funksjonene er tilgjengelig i alle programmets vinduer så lenge den ikke er
avsluttet. 

Gjeninnsette brukerens tilgang: 

Start  funksjonen  med  (Ctrl+Alt+O)  og  trykk  deretter  kombinasjonen  Ctrl+Alt+R  mens  øvre  kantlinje
blinker. Det kommer da fram en liste over de bryterne som den aktuelle brukeren ikke har tilgang til.
Velg bryter som skal reaktiveres og trykk Enter. For å avslutte funksjonen igjen, trykk Ctrl+Alt+O.

1.8 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. 

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.

1.9 Justering av kolonnebredde

I vinduer hvor innholdet i tabeller er avskilt med skillelinjer, kan vi flytte disse for å tilpasse linjene etter
innholdet i de forskjellige kolonnene.

Når vi f.eks står i skjemalisten som vist over, kan vi flytte skillelinjene i vinduet med musa. Ved å føre
musepila over disse linjene endrer pila utseende til en pil med spiss i begge ender. Ved å holde
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venstre musetast nede og flytte skillelinjen mot høyre eller venstre endres kolonnebredden. I de fleste
menyer kan den nye kolonnebredden lagres. Dette gjøres ved å trykke på knappen:  

1.10 Fjerne/hente opp brytere

Programmet  har  en  stor  mengde  funksjoner  slik  at  programmet  kan  benyttes  av  flere  typer
helseinstitusjoner.  Dette  fører  igjen  til  at  mange  av  funksjonene  i  de  forskjellige  menyene  ikke  er
aktuelle å bruke for alle kunder.

System X er satt opp med en mulighet til å fjerne de funksjonene man ikke har behov for og eventuelt
hente de frem igjen ved behov. 

Funksjonen som er vist under kan brukes i alle menyer og innstillingene gjelder for hver enkelt bruker
av System X. Denne funksjonen er forbeholdt systemadministratorer.

Når  man  står  i  en  meny,  her  Pasienthovedmenyen,  trykker  man  Ctrl+Alt+F10  for  å  få  tilgang  til
funksjonen hente/fjerne brytere.

  

Ved å høyreklikke på bryterne vi  ønsker  ikke skal  vises i  Pasienthovedmenyen,  flyttes disse til  feltet
nedenfor menylinjen.

Når vi deretter trykker Ctrl+Alt+F10 igjen, vil de bryterne vi ønsker å fjerne bli skjult.
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Ønsker  vi  å  hente  opp  brytere  vi  tidligere  har  fjernet,  trykker  vi  Ctrl+Alt+F10.  Vi  får  nå  tilgang  til  de
bryterne vi har fjernet i aktuell meny.

Høyreklikk  med  musen  på  den/de  brytere  man  ønsker  at  skal  være  tilgjengelige  i  menyen  igjen.
Bryterne  vil  plasser  seg  opp  på  menylinjen  igjen.  Trykk  deretter  Ctrl+Alt+F10  på  nytt  for  å  avslutte
prosessen med å fjerne/hente brytere.

1.11 Panelendringer

De  fleste  vinduene  i  System  X  inneholder  paneler  som  vi  kan  endre  størrelse  på  og  flyttes  slik  at
programmet  kan  tilpasses  hver  enkelt  bruker.  Hvis  vi  har  gjort  endringer,  men  ønsker  oss  tilbake  til
utgangspunktet benytter vi kommandoen Ctrl+Alt+S. Etter at denne kommandoen tatt må vi ut og inn
igjen  av vinduet før endringene trer i kraft.

1.11.1 Flytte panel

Før  et  panel  kan  flyttes  må  man  initiere  flytting,  dvs.  omstille  programmet  til  å  ta  imot  flytte
kommandoen med tastekombinasjonen Ctrl+Alt+F.
Når man har initiert flytting av et panel, får musepila et annet utseende, flytte ikon ,  når den føres
over paneler  som kan flyttes.  Når  musepila  har  dette  utseende,  kan  man flytte  panelet  ved  å  trykke
ned  venstre  musetasten  og  holde  den  nede  mens  man  beveger  musa.  Panelet  følger  da  med
musepila, og når man slipper opp museknappen får man spørsmål om endringen skal lagres. Ved å
velge Ja vil panelet ha denne plasseringen neste gang man er i det aktuelle vinduet. 

OBS!  Enkelte  paneler,  som  panelene  for  navn  og  fødselsdato  i  Hentemenyen  eller  panelene  for
tidligere-  faste-  og  dagens  medisiner  i  Reseptmenyen,  blir  tvunget  inn  i  en  spesiell  posisjon  når
museknappen slippes. Dermed behøver man ikke å plassere panelet nøyaktig i riktig posisjon.

For Endre panelstørrelse, se dette.

1.11.2 Endre panelstørrelse

Endre  panelstørrelsen:  Man  kan  endre  størrelsen  på  en  del  paneler  etter  behov.  Før  et  panel  kan
endres må man initiere endringen, dvs. omstille programmet til  å ta imot endringskommandoen. Den
globale Initieringskommandoen for panelendring er tastekombinasjonen Ctrl+Alt+<-tasten (ved venstre
skifttast og har tegnene > og <). For flytting av paneler, se "Flytte panel".

Når man har initiert endring av et panel får musepila et annet utseende, ( ) "vertikal endrepil" når den
føres over nedre kant panelet, og ( ) "horisontal endrepil" når den føres over høyre kant av panelet.
Føres musepila  over  nedre høyre hjørne av panelet  blir  den  skråstillet  ( ),  hvilket  indikerer  at  både
høyde og bredde på panelet kan endres samtidig. Når musepila  har  et  av disse utseender kan man
trykke ned venstre musetast,  og holde den nede mens man endrer panelets størrelse ved å bevege
musa. Panelets kant eller  hjørne følger da med musepila, og når man slipper opp museknappen får
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man spørsmål om endringen skal lagres. Ved å velge "Ja" lagres den nye størrelsen.
Etter initiering av endring med Ctrl+Alt+> kan et panel altså endres på 3 måter:

1) Endre høyde og bredde samtidig:
Når musepila er i  nedre høyre hjørne av panelet,  får musepila  utseendet  ,  og ved å holde venstre
musetast nede kan størrelsen endres ved å bevege musa.

2) Endre bredde:
Plasser musepila på høyre kant av panelet. Den vil da endre utseende til en horisontal pil med spiss i
begge ender ( ). Bredden endres ved å holde venstre musetasten nede og flytte musa til panelet har
ønsket bredde.

3) Endre høyde:
Ved å plassere musepila på nedre kant av panelet endrer den utseende til en vertikal pil med spiss i
begge ender ( ). Høyden endres ved å holde venstre musetasten nede og flytte musa til panelet har
ønsket høyde.
NB! Noen paneler er avhengige av andre panelers størrelser, og i disse tilfeller vil et panel, som f.eks.
er  plassert  under det  panelet  man endrer,  bli  endret  tilsvarende. Eks.  Endres høyden på panelet  for
tidligere eller faste medisiner i reseptvinduet, vil panelet for dagens medisiner endres tilsvarende.

Merk også at enkelte paneler kan ha 2 størrelser: En størrelse når det har fokus, og en når det ikke
har fokus. 

1.12 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
Ctrl+Alt+U 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
Ctrl+Alt+F Flytte paneler
Ctrl+Alt+<>" Endre panelstørrelse
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
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Vi  anbefaler  sterkt  at  man  gjør  seg  godt  kjent  med  bruken  av  tastaturkombinasjoner,  da  dette  vil
forenkle bruken av System X og spare tid.

1.13 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 Reseptmeny
Ctrl+Shift+S Skjemameny
Ctrl+Shift+U Kontaktregister
Ctrl+Shift+Z Svangerskapsmeny

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

2 Startmenyen

Alle  knappene  øverst  i  startmenyen  aktiverer  funksjoner  som  ikke  er  knyttet  til  en  bestemt  pasient.
Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner også være tilgjengelige på
startmenyen.  Ved  å  holde  musepekeren  over  en  knapp  vil  du  kunne  se  en  kort  hjelpetekst  som
beskriver funksjonen. Du kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav, eller  kun
bokstaven. (f.eks. "A" for avtalebok)

I startmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+U Avslutte System
Ctrl+G Avslutte System X uten å se på gjenværende oppgaver
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Ctrl+A Apotek telefon/telefaxresepter
Alt+A Avtalebok
Alt+B Beskjedmeny
Alt+D Import/innscanning av dokumenter
Alt+E Eksterne programmer
Alt+G Gjenværende oppgaver
Alt+H Hente/registrere pasient
Alt+I Informasjon om innlogget bruker
Alt+J BHT
Alt+K Kalender for å ender systemdato
Alt+L Laboratoriet, oversikt over interne/overførte prøver
Ctrl+L Ventelisteoversikt
Alt+M
Ctrl+O

Oversikt elektronisk overførte meldinger
Overvåking av importerte meldinger

Ctrl+M Oversikt over merkede journaler
Alt+N Informasjon fra Hove Medical Systems *ikke fullt implementert
Alt+O Opsjoner/systeminnstillinger
Alt+P Pasientregnskap/dagsoppgjør
Alt+X
Alt+U
Alt+7
Alt+T

Dagens pasienter
Oversikt over pasienter og sendte / usendte epikriser (funksjon forbeholdt
legevakt)
SMS innboks (kun for de som bruker SMS)
Start Teamviewer

Alt+1 Rapportmodul
Ctrl+S SMS modul
Alt+V Velge lege (vises kun for medarbeidere)

2.1 Hente/søke etter pasient

Fra Startmeny kan man hente opp søkefunksjonen for kartoteket med Alt+H. 
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I kartotekvinduet har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJONBESKRIVELSE
ESC Lukke kartotekvinduet
ENTER Start søk/Hente valgt pasient
Alt+E
Ctrl+S

Endre søkebegrep
Søk opp pasienten i NHN Personregister

Alt+R Registrere som ny pasient
Lagre ny kolonnebredde

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

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

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

2.2 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).
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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.

Som vi ser i eksempelet ovenfor, vises identifikasjonen nederst i pasient personalia-vinduet.
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2.2.1 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' :

Når det blir brukt i et brev ser det slikt ut, hvis vi bruker DUF som id :
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2.2.2 Liste over forskjellige ID typer

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

  

2.3 Registrere ny pasient

Dersom du får beskjeden "Ingen funnet" finnes ikke pasienten i kartoteket. Du kan enkelt registrere en
ny pasient ved å trykke Alt+R.
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Du vil nå befinne deg i vinduet for registrering av pasientens personalia.

Nødvendige  felter  som  må  inneholde  opplysninger  om  pasienten,  er  feltene  for  etternavn,  fornavn,
fødselsdato,kjønn  og  om man  er  utenlandsk  statsborger  (dette  spørsmålet  kommer  opp  automatisk
når  man  'hopper  videre'  fra  kjønn-feltet).  Disse  feltene  er  merket  med  gul  farge.  Når  alle  de
nødvendige  feltene  er  fylt  inn,  vil  du  få  spørsmål  om  å  lagre  grunndataene.  Svar  "Ja"  for  å  lagre
grunndataene  i  kartoteket  dersom  disse  er  korrekte.  Svarer  du  nei,  vil  ikke  opplysningene  lagres  i
System X.

Pasienten kan også registreres inn i kartoteket via NHN Personregisteret. Trykk her for å lese om det.
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Etter at du har registrert pasientens grunndata bør du registrere pasientens adresse.

Se også : 
- Registrere flere adresser
- Slette pasientens adresse
- Registrere flere arbeidgivere
- Slette arbeidsgiver
- Kartotekstatus
- Frikort
- Endre navn på pasienten
- Vise personalia i pasienthovedmeny

2.3.1 Registrere adresse

Når du befinner deg i personaliavinduet, trykk Ctrl+A for å registrere pasientens adresse. I feltet "Type
adresse",  vil  du  se  en liste  over  tilgjengelige  adressetyper  når  du skriver  inn  en bokstav.  Skriver  du
f.eks.  inn  bokstaven  "F",  vil  du  se  alternativene  ferieadresse  og  folkeregisteradresse.  Velg  ønsket
adressetype fra listen og trykk Enter.

Feltet  "Primæradresse"  styrer  hvilket  trygdekontor  pasienten  knyttes  til.  Den  første  adressen  som
registreres på pasienten vil alltid være pasientens primæradresse. Trykk Tabulator for å gå videre til
neste  felt.  Skriv  inn  pasientens  adresse.  System  X  vil  huske  adressene  som  legges  inn  ved
registrering.  Hvis adressen allerede eksisterer  i  listen,  velg  fra  denne.  Fyll  deretter  inn  postnummer.
Kommunenavn, kommunenummer og tilhørende trygdekontor vil legges inn automatisk på grunnlag av
postnummeret du skriver inn. Det er derfor viktig at postnummeret er korrekt. 
Hvis adressen hører til en bydel må denne hentes manuelt.
Når du har fylt inn alle adresseopplysninger, trykk Ctrl+W for å lagre. (Feltene "Flyttet inn/ut" er normalt
unødvendige å fylle ut)

2.3.2 Registrere flere adresser

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

Når du befinner deg i personaliavinduet, trykk Alt+S for å gå til listen over pasientens adresser. Du kan
bruke  piltastene  eller  klikke  med  musen  for  å  velge  adressen  som  skal  slettes.  Trykk  deretter
Ctrl+Delete for å slette valgt adresse.

Bekrefte slettingen av adressen ved å trykke "Ja"

System X tillater ikke sletting av pasientens primæradresse. For å slette primæradressen, må du først
merke en av pasientens andre adresser som primæradresse. Du vil se følgende melding dersom du
prøver å slette pasientens primæradresse:
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2.3.4 Registrere arbeidsgiver

I  personaliavinduet,  trykk  Ctrl+G  for  å  registrere  pasientens  arbeidsgiver.  Yrket  du  la  inn  i  feltet  "
Yrke/stilling" i  personaliavinduet vil  vises her.  Hvis pasienten har et annet  yrke/stilling,  skriv  inn riktig
yrke/stilling.  Trykk  Tabulator  for  å  gå  til  feltet  for  arbeidsgiver.  Skriv  inn  navnet  på  pasientens
arbeidsgiver. System X husker alle arbeidsgivere som blir lagt inn.

Om arbeidsgiveren har vært registrert  tidligere på en annen pasient,  vil  denne vises automatisk i  en
liste. Bruk piltastene
for å bla opp/ned i listen, og velg riktig arbeidsgiver ved å trykke Enter. Dersom arbeidsgiveren ikke er
registrert,  legger  du  inn  navnet  på  arbeidsgiveren  direkte.  Du  kan  også  legge  inn  annen
kontaktinformasjon  som  adresse,  telefonnummer  osv.  Lagre  registreringen  av  arbeidsgiveren  ved  å
trykke Ctrl+W.
Den  første  registrerte  arbeidsgiveren  blir  automatisk  pasientens  hovedarbeidsgiver.  Du  slipper  å
registrere en arbeidsgiver i System X mer enn én gang. Feltene "Begynt dato" og "Sluttet dato" fylles
normalt bare ut hos bedriftshelsetjeneste.

2.3.5 Registrere flere arbeidsgivere

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

Når du befinner deg i  personaliavinduet,  trykk Alt+Y for  å gå til  listen over  pasientens arbeidsgivere.
Du  kan  bruke  piltastene  eller  klikke  med  musen  for  å  velge  arbeidsgiveren  som  skal  slettes.  Trykk
deretter Ctrl+Delete for å slette valgt arbeidsgiver.

Bekrefte slettingen av arbeidsgiveren ved å trykke "Ja".

System X tillater ikke sletting av pasientens hovedarbeidsgiver. For å slette hovedarbeidsgiveren, må
du  først  merke  en  av  pasientens  andre  arbeidsgivere  som  hovedarbeidsgiver.  Du  vil  se  følgende
melding dersom du prøver å slette pasientens hovedarbeidsgiver:
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2.3.7 Kartotekstatus

Når du befinner deg i personaliavinduet, klikk på feltet "Kart" for å velge pasientens status i kartoteket.
Kodeliste for kartotekstatus vises automatisk. Bruk piltastene for å velge ønsket status fra kodelisten,
og  trykk  Enter.  Du  kan  også  dobbeltklikke  på  ønsket  status  med  musen.  Den  vanligste
kartotekstatusen er "A" for aktiv

Om du har valgt feil status i kodelista kan du enkelt hente fram kodelista igjen ved å trykke Alt+Ctrl+L.
Velg ny status og trykk Enter.

2.3.8 Frikort

Hvis  pasienten  har  eller  får  frikort,  må  dette  registreres  i  System  X  av  regnskapsmessige  hensyn.
Frikort  kan  registreres  i  personaliavinduet,  eller  direkte  på  pasientens  regningskort.  Når  du  befinner
deg  i  personaliavinduet,  trykk  Alt+I  for  å  gå  til  feltet  "Frikort".  Skriv  inn  de  to  siste  sifrene  i  årstallet
frikortet gjelder for. For frikort som gjelder i 2006 skriver du inn "06", for 2007 skriver du inn "07" og så
videre.

Hvis du ønsker å registrere frikort direkte på regningskortet til  pasienten, tast f.eks. inn bokstavene "
FR" i feltet for frikort.
Se Registrere frikort på regningskortet for mer informasjon.
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2.3.9 Vise personalia i pasienthovedmeny

De viktigste dataene i pasientens personalia vises også i pasienthovedmenyen.

2.4 Registrere ny pasient via NHN Personregister

Nytt i versjonen 2015 R1 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.

2.4.1 NHN Personregister

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.

2.4.1.1 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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2.4.1.2 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 høsten/vinter 2015:

· 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.

2.5 Avtalebok

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

I avtalebokmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Page Up Gå en dag bakover
Page Down Gå en dag framover
Ctrl+D Velge dato i kalenderen
Ctrl+Home Gå til dagens dato
Ctrl+ høyre piltast Gå til ukeoversikt
Ctrl+L Vise oversikt over ledige timer
Uke Dynamisk ukeoversikt av valgt avtalebok
Ctrl+A Velge annen avtalebok
Ctrl+C Velge avtalebokkombinasjon
”Pluss”-tast Vise kombinasjonens avtalebøker
”Minus”-tast Vise aktuell avtalebok
”Stjerne”-tast Vise fast avtalebok
Insert Sette inn ekstra time i avtalebok
Ctrl+Delete Slette time fra avtalebok
Shift+Ctrl+Delete Slette dag fra avtalebok
Ctrl+Y Merke avtalen som midlertidig slettet
Ctrl+I Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon
Ctrl+J Angi maksimalt antall beskjedlinjer som skal vises i avtaleboka

Flervalgsknapp

Enter Registrere pasienten på valgt time
Enter Hente valgt pasient
Alt+Delete Frigjør valgt avtale
Ctrl+X Flytte pasient fra valgt avtale
Ctrl+G Gi kopi av registrering til en annen bok
Ctrl+M Registrere at pasienten har møtt

Ctrl+Z Angre frigjøring av pasient
Ctrl+K Registrere avtalekode på valgt time
Ctrl+N Skrive kort notat (inntil 100 tegn)
Ctrl+R Angi registreringskode på valgt pasient
Ctrl+S Skrive lang pasientbeskjed for valgt time
Ctrl+H Hente aktuell pasient fra kartoteket
''Spørsmålstegn'' Aktuell pasients avtaler
Ctrl+Å Sette repeterende timer i en periode for aktuell pasient
''8:0'' Fjerne opptatt merke på timer uten pasient
Ctrl+F Søk etter pasient i valgt bok på valgt dato
Ctrl+P
Ctrl+T
Ctrl+U
Ctrl+Q
Ctrl+Ø

Ctrl+B

Diverse utskrifter av avtalebok
Utskrift av tekstmal
Utskrift av timekort
Sende SMS bekreftelse og registrere påminnelser på timen
Etikettpåskrift
Lese avtaleboklogg

Automatisk oppdatering av avtaler

Tilbake til avtaleboka
Skrive avtalebokbeskjed
Lese fremtidige beskjeder
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Alt+E
Ctrl+Del

Endre valgt beskjed
Fjerne beskjeden

Nederst i avtalebokvinduet finner vi tre bryter til.

Ctrl+Insert Kopier  tekst  til  pasientens  journal  (kopierer
'Memo-feltet' fra den markerte timen over i pasientens journal)
''Pil opp'' Øke feltets høyde
''Pil ned'' Sette høyden tilbake

2.5.2 Flervalgsknappen i avtalebokmeny

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelige:

De er delt opp i 4 forskjellige avsnitt.

Den første gjelder innstillinger som gjelder kun for kombinasjonsvisning av to / flere avtalebøker.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Vise fødselsdato foran navnet

Tlf.nr. hjem

Tlf.nr. mobil

Vise journalmerking

Vise kolonne med registreringskoder

Vise initialer til pasientens fastlege (på kontoret)

Andre funksjoner :

Innstillnger for enkel avtalebok :

Vise  alle  timer  fra  alle  avtalebøker  i  kombinasjonen  i  en
avtalebok

Maksimalt antall beskjedlinjer

Vise utskriften av timekort for event. endring

Flytte pasienter for hele dager fra valgt bok til annen bok

Vise fødselsdato foran navnet

Vise personnummer

Vise årstall for frikort

Vise tlf.nr.

Vise tlf.nr. arbeid

Vise primærarbeidsgiver
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Andre innstillinger : 

 
 

Vise registreringskoder
Vise dato da timen er satt
Vise Initialer til den som satte avtalen
Vise pasientens kommune
Vise initialer til pasientens fastlege på kontoret
Dynamisk kolonebredde av notat ved visning i enkeltbok

Viser siste dato i aktuell bok
Utskrift av timekort ved innsetting på time
Utvidet farvebruk i møtt-funksjonen
Skrive kort memo direkte ved reservasjon av time
Aktivere langt istedet for kort notat ved registrering på time
Vise kombinasjon først På/Av
Vis kun kalenderdagens avtalebokbeskjeder
Kontrollere avtaler ved innsetting av pasient på time
Kontrollere  avtaler  ved  innsetting  av  pasient  kun  i  samme
bok
Spørsmål ved registrering av ny time
Ved innsetting av ny time i avtalebok brukes PC's klokke
Sette avtalekode ved innsetting av ny time
Sette registreringskode ved innsetting av ny time
Skjule  avtaler  som  er  merket  ferdige  (betalt)  i  kombinasjon
med avnasert farvebruk

2.5.3 Navigering i avtalebok

Bruker du tastaturet er det enkelt  å navigere rundt  i  avtaleboka.  Følgende taster/tastekombinasjoner
kan brukes.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
[a-z], [A-Z], [0-9] Gå direkte til time med angitt bokstavkode (vist i første kolonne)
Home Gå til dagens første time i aktuell avtalebok
End Gå til dagens siste time i aktuell avtalebok
Page Up Gå en dag bakover
Page Down Gå en dag framover
Piltast opp Gå en timeavtale bakover
Piltast ned Gå en timeavtale framover
Ctrl+Home Gå til dagens dato
Ctrl+tall (1-9) Gå  antall  uker  framover  (Trykker  du  Ctrl+6  hopper  du  6  uker  framover  i

avtaleboka)
Shift+tall Gå til avtalebok med tilhørende tall foran avtalebokas navn(Gjelder kun ved

visning av avtalebokkombinasjon)
Tabulator Bla mellom avtalebøkene i avtalebokkombinasjonen
Shift+Tabulator Gå tilbake til forrige avtalebok i avtalebokkombinasjonen
Ctrl+Piltast høyre Vise ukeoversikt (fra og med aktuell dato)
Ctrl+D
Alt+Æ
Alt+Ø
Alt+Å

Velge dato fra kalender
Hoppe raskt til ønsket dato
Antall uker fram i tid
Antall mndr fram i tid

2.5.4 Sette pasient på time

Dersom  du  åpner  avtaleboka  fra  startmenyen,  må  du  hente  pasienten  fra  kartoteket  ved  å  trykke
Ctrl+H.  Dersom du åpner  avtaleboka fra  pasienthovedmenyen  (Alt+A),  har  du  allerede  valgt  pasient
som  blir  med  over  til  avtaleboka.  Det  er  enkelt  å  se  om  du  allerede  har  en  aktiv  pasient,  siden
pasientens navn vil vises i det fargede feltet rett under knapperaden i avtalebokmenyen.
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Søk  deg  fram til  ønsket  time  (Navigering  i  avtalebok),  og  trykk  Enter  for  å  sette  pasienten  på  valgt
time. Skriv inn eventuelt kort notat, og trykk Enter. 
Pasienten er nå registrert på valgt time.
Dersom  vinduet  for  innskriving  av  kort  notat  ikke  vises,  er  ikke  funksjonen  aktivert.  Trykk  på
flervalgsbryteren  og  trykk  inn  bryter  nr.3  fra  venstre  (skal  være  grønn)  for  å  aktivere  automatisk
'pop-up' av memo feltet. 
Du kan også trykke Ctrl+N for å skrive et kort notat.

2.5.5 Hoppe fram til en spesifikk dato

Det er flere måter å hoppe fremover til en dato:

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

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

2.5.6 Påminnelse om time via SMS

Etter at pasienten er satt på time kan vi sette opp automatisk påminnelse via SMS. Trykk Ctrl+Q. Vi får
da opp menyen for påminnelse om time via SMS.



System X brukermanual44

© 2016 Hove Medical Systems AS

Bildet forteller oss hvilke innstillinger angående SMS påminnelse som er satt på valgt avtale.  

· "Send bekreftelse på time(sendes umiddelbart)": Bestemmer om pasienten skal få en bekreftelse på
timen med en gang vi lagrer med Ctrl+W. Innholdet i  denne meldingen bestemmes av hva som er
satt opp i SMS innstillingene under Kontorinformasjon"

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

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

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

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

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

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

· Stausfeltene forteller oss om det er sendt bekreftelse på timen, om det er sendt påminnelse 1 døgn
før  avtalen  og  om  det  er  sendt  påminnelse  x  antall  timer  før  avtalen.  Hvis  det  skulle  skje  at  det
oppstår en feil i sending av en meldingene, vil dette vises i statusfeltet.

Når alle parametere er satt, må vi lagre med Ctrl+W 

I  avtaleboka  ser  vi  også  stautsfelt  for  bekreftelse  på  time,  Påminnelse  1  døgn  før  avtalen  og
påminnelse x antall timer før avtalen.
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· Det er sendt bekreftelse på timen 

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

2.5.7 Utskrift av timekort

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

2.5.8 Utskrift av innkallingsbrev

Sett pasienten på time som beskrevet i avsnitt 16.4., eller velg pasient i avtaleboka og trykk Ctrl+T for
å skrive ut innkallingsbrev.
Velg  ønsket  brevmal  fra  listen,  og  trykk  Enter.  Dersom  du  bare  har  én  brevmal  i  skjemalisten,  vil
utskriften bli sendt direkte til valgt skriver. Du trenger derfor ikke å velge brevmal først. Dersom du ikke
allerede  har  en  tekstmal  for  innkallingsbrev:  Trykk  Ctrl+N  i  vinduet  for  tekstmaler  for  å  lage  ny
tekstmal.  Du  kan  lage  malen  akkurat  slik  du  selv  ønsker.  Eventuelle  makroer  for  dag,  dato  og
klokkeslett på brevmalen må hentes fra de makroene som er plassert i kolonnen ”Kun fra avtalebok”.
Dette gjør at dag, dato og klokkeslett hentes fra avtaleboka.

Utskriften vil vises i tekstbehandleren hvor du kan redigere brevet. Trykk Ctrl+U for å skrive ut på valgt
skriver.
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Svar ”Ja” om du ønsker å lagre utskriften som brev til pasienten i korrespondanseoversikten.

Innkallingsbrevet vil nå vises i feltet ”Brev til pasienten” i korrespondansemenyen.
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2.5.9 Hente pasient fra avtaleboka

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

Dersom du  har  mange  pasienter  i  avtaleboken,  kan  du  søke  på  pasientens  etternavn  ved  å  trykke
Ctrl+F. Skriv inn pasientens etternavn og trykk Enter. Dersom pasienten finnes, vil markøren plasseres
på pasienten. Trykk Enter for å hente pasienten.

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

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

2.5.10 Merke pasient som møtt fram

Ved  å  aktivere  funksjonen  ”Utvidet  fargebruk  i  avtaleboka”  i  avtaleboka  kan  man  enkelt  og  greit  se
hvilke pasienter som ikke har møtt fram til avtalt time. Alle farger som er beskrevet er standard farger i
System X. Det er mulig å endre disse fargene til det du selv ønsker.

Når  du  befinner  deg  i  avtaleboka,  trykk  på  flervalgsknappen  og  deretter  knappen  for  å  aktivere
funksjonen for utvidet fargebruk i avtaleboka. Når pasienten møter fram til avtalt time, merk pasienten i
avtaleboka og trykk Ctrl+M. Avtalen blir nå merket med oransje farge.

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

2.5.11 Registrere at pasienten har betalt

Når  pasienten  er  ferdig  hos  legen  og  har  betalt  for  konsultasjonen,  er  det  mulig  å  merke  av  i
avtaleboka at pasienten har betalt. Funksjonen ”Utvidet fargebruk i avtaleboka” må være aktivert. (se "
Merke pasienten som møtt frem") Det kan være verdt å merke seg at selv om betalingen registreres i
pasientregnskapet  vil  ikke  fargen  automatisk  forandres  i  avtalebok.  Trykk  Ctrl+M  på  valgt  pasient.
Fargen  forandres  fra  rød  til  grønn,  som  gir  en  enkel  oversikt  hvilke  pasienter  som  har  betalt  for
konsultasjonen.
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2.5.12 Oversikt over ledige timer

Det er mulig å snevre inn søket etter ledige timer.  Disse funksjonen er  nyttige dersom pasienten for
eksempel  har  anledning  til  å  komme  på  spesielle  dager,  på  spesielle  tidspunkter  og  så  videre.  I
oversikten over ledige timer har du følgende valg tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Page Down Gå en dag framover
Ctrl+Home Gå til dagens dato
Ctrl+E Velge dato fra kalender
Ctrl+P Reservere ikke-pasientrelatert behandlingstime
Enter Reservere time for pasient
Ctrl+M Begrense søk til mandager (flere dager kan velges)
Ctrl+T Begrense søk til tirsdager (flere dager kan velges)
Ctrl+N Begrense søk til onsdager (flere dager kan velges)
Ctrl+R Begrense søk til torsdager (flere dager kan velges)
Ctrl+F Begrense søk til fredager (flere dager kan velges)
Ctrl+L Begrense søk til lørdager (flere dager kan velges)
Ctrl+S Begrense søk til søndager (flere dager kan velges)
Ctrl+A Nullstille valgte dager
Ctrl+X Utfør søk
Ctrl+D Velg måned
Ctrl+K Velg klokkeslett
Ctrl+O Velg avtalekode
Ctrl+U Inkludere/ikke inkludere timer uten avtalekode

Hvis du for eksempel ønsker å søke frem alle ledige timer på onsdager mellom klokken 1300 og 1500,
trykk  Ctrl+N  for  å  velge  onsdager,  og  deretter  Ctrl+K.  Velg  klokkeslett,  og  trykk  Ctrl+X  for  å  starte
søket.
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2.5.13 Søke etter ledige timer

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

Dersom du  befinner  deg  i  en  avtalebokkombinasjon,  trykk  Ctrl+L  for  å  søke  etter  ledige  timer.  Alle
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ledige timer i avtalebokkombinasjonen vil vises. Opptatte timer vil ikke vises.

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

2.5.14 Sette inn ekstra timer

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

Dersom du på forhånd har valgt pasient, trykk Enter for å sette pasienten på den ekstra timen. Svar ”
Ja” for å bekrefte.
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Skriv inn eventuelt kort notat, og trykk Enter.

2.5.15 Slette time i avtaleboka

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

Dersom det allerede er registrert en pasient på den timen du ønsker å slette, må du fjerne pasienten
fra avtalen først.

2.5.16 Slette en hel dag i avtaleboka

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

Dersom det finnes pasienter med avtaler den aktuelle dagen, vil disse ikke bli slettet. Disse avtalene
må eventuelt slettes manuelt ved å følge fremgangsmåten som beskrevet i "Slette time i avtaleboka".
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2.5.17 Flytte pasient fra en time til en annen time

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

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

2.5.18 Flytte flere pasienter samtidig

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

Finn  en  ny  dato  og  velg  ønsket  time.  Trykk  Enter  for  å  flytte  valgt  pasient  til  valgt  time.  Gjenta
fremgangsmåten til du har plassert alle pasientene på nye timeavtaler.
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2.5.19 Merke timer som midlertidig slettet

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

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

2.5.20 Varsel om fremtidig timeavtale

Funksjonen ”Vise avtaler v. ny” kan aktiveres dersom du ønsker et varsel om at pasienten allerede har
en time fram i tid når du gir pasienten en ny timeavtale. Når du befinner deg i startmenyen, trykk Alt+O
for opsjoner og deretter Alt+P for programbrytere. I kolonnen “Avtalebok” aktiverer du funksjonen “Vise
avtaler  v.  ny”.  Du  kan  også  aktivere  denne  funksjonen  direkte  fra  avtaleboka,  ved  å  trykke  på
flervalgsknappen og deretter på knappen ”Kontrollere avtaler v. innsetting av pasient på time”.

Når du gir pasienten en ny timeavtale, og hvis pasienten allerede har en timeavtale fram i tid, vil du få
mulighet  til  å  avbryte  registreringen  av  timeavtalen.  Svar  ”Ja”  dersom  du  ønsker  å  avbryte
registreringen av timeavtalen. Svar “Nei” dersom du ønsker å registrere en ny timeavtale på pasienten.

2.5.21 Bytte avtalebok

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

2.5.22 Slette pasient fra time

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

2.5.23 Velge kombinasjonen av avtalebøker

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

Marker den kombinasjonen som skal brukes og trykk deretter Enter:

For å lage en kombinasjon trykk Ctrl+C,  deretter  Alt+N for  ny kombinasjon.  Gi  den et  navn og trykk
Enter.
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For å 'hente inn' de bøkene som skal vise seg i den nye kombinasjonen, marker kombinasjonsnavnet i
feltet til venstre. Deretter trykk Alt+H for å hente avtaleboken som skal inngå i kombinasjonen.
Marker ønsket avtalebok og trykk Enter. Den legger seg i kombinasjonen.

Gjenta prossesen inntil du har lagt inn alle avtalebøkene du vil ha med.

2.5.24 Beskjed til avtalebok

Beskjed til avtalebok kan skrives ved å trykke Ctrl+B når du befinner deg i avtalebokmenyen. Svar ”Ja”
dersom du ønsker at beskjeden kun skal vises i avtaleboka du befinner deg i. Skriv deretter beskjeden
på vanlig måte, velg eventuellt visningstidspunkt og lagre den ved å trykke Ctrl+W. Hvis du velger å la
være å skrive inn dato og klokkeslett i beskjeden vises beskjeden 'idag', med en gang.
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Svar  ”Nei”  dersom du  ønsker  at  beskjeden  skal  vises  i  en  annen  avtalebok,  eller  flere  avtalebøker.
Velg en eller flere avtalebøker fra listen som vises, og trykk Enter. (for å velge flere avtalebøker, trykk
Ctrl  og  bruk  musen  til  å  velge  fra  listen)  Skriv  deretter  beskjeden  på  vanlig  måte,  velg  eventuelt
visningstidspunkt og lagre den ved å trykke Ctrl+W.

2.5.25 Antall beskjedlinjer som vises i avtalebok

For å angi antall beskjedlinjer du ønsker å se i avtaleboka, trykk Ctrl+J. Velg antall linjer og trykk Enter.

Det kan lønne seg å begrense dette tallet til for eksempel 10. Velger du å vise flere beskjedlinjer, kan
det ta stor plass i skjermbildet.

2.5.26 Skrive beskjed knyttet til valgt time

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

Svar 'Ja'.
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Skriv beskjeden i tekstbehandleren og trykk Ctrl+W for å lagre.

Beskjeden vises på valgt time i avtaleboka.

2.5.27 Sjekke pasientens timer

For å sjekke når pasienten har time hos oss, trykk 'Alt+?' når pasienten er hentet opp. Vi får opp alle
timer pasienten har hatt eller skal ha hos oss.
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2.5.28 Sette kode på avtaleboktime

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

Vi får opp kodelisten og velger her koden som skal settes på timen med Enter. Vi velger i dette tilfellet
koden "Ø" for Øyeblikkelig hjelp.
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Vi ser at timen 10:20 har blitt kodet med 'Ø'.

2.5.29 Avtaleboklogg

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

”,  (helt til høyre på andre bryterrekken).

I avtalebokloggen har du følgende valg tilgjengelig:

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

Lagre endret kolonnebredde

  

2.5.30 Diverse utskrifter av avtalebok

For å skrive ut selve avtaleboka trykker man Ctrl+P. Følgende meny kommer opp :
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Velg blant  de forskjellige type utskrft.  Man  får  opp  forhåndsvisning først  uansett  hvilken type  utskrift
man velger. Under eksempel påutfyllende vertikal utskrift av gjeldende avtalebok (Ctrl+L).

Trykk på skriverikonet, øverst til høyre, for å skrive ut.

2.5.31 Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon

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

2.6 SMS fra Startmeny

SMS menyen gir oss en rask oversikt over alle meldinger som har kommet inn til kontoret. Fra denne
menyen kan vi svare på meldingene, sette pasientene direkte på time i avtaleboken med automatiske
påminnelser og få en oversikt over tidligere meldinger.

2.6.1 SMS menyen

Fra SMS menyen har vi mulighet til  å behandle de innkommede meldingene. Alle knappene øverst  i
SMS-menyen aktiverer  funksjoner  som er  knyttet  til  SMS funksjonaliteten  i  System X.   Ved  å  holde
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musepekeren  over  en knapp vil  du  kunne  se  en  kort  hjelpetekst  som beskriver  funksjonen.  Du  kan
aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Ctrl+bokstav.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Enter Hente pasientjournal
Ctrl+H Hent og knytt pasienten til SMS'en
Ctrl+F Sende beskjed til kollega
Ctrl+A Sette valgt pasient på time i avtaleboka
Ctrl+S Sende svar på melding 
Ctrl+N Sende ny melding
Ctrl+B Flytt til arkiv 
Alt+I Se innboks
Alt+A Se arkivet
Alt+S Se sendte meldinger

2.6.2 Nye SMS

Kontorer  som bruker løsningen med integrert  SMS i  System X vil  i  bunnen av  Startmenyen  se  hvor
mange nye SMS som ligger i innboksen. 

 Ved å trykke Alt+7 kommer vi til SMS menyen og får en oversikt over meldingene i innboksen.
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I  innboksen  vil  programmet  automatisk  koble  meldingen  mot  pasienten  hvis  mobiltelefonnummer  er
registrert  under  personalia  til  pasienten.  Meldingen  som  er  markert  i  dette  tilfellet  kommer  fra  et
telefonnummer  som  ikke  er  registrert  i  programmet  tidligere.  Denne  meldingen  må  knyttes  til  en
pasient (se: Koble SMS til pasient)

Merk:  Alle  meldinger  sendt  fra  pasient  til  legekontoret  skal  inneholde  pasientens  fulle  navn  og
fødselsdato 

Hvis telefonnummeret er kjent vil skjermbildet se slik ut;
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2.6.3 Koble SMS til pasient

Når det har kommet inn en ny SMS og programmet ikke klarer å koble meldingen mot en pasient, må
vi  gjøre  dette  manuelt.  Ved  sending  av  SMS  skal  pasienten  sende  med  fødselsdato,  fornavn  og
etternavn.

Trykk Ctrl+H. Vi kommer da til kartoteket.
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 Søk  frem  riktig  pasient  og  trykk  deretter  Enter.  Vi  må  bekrefte  koblingen  mellom  pasient  og
telefonnummer: 

Ved å bekrefte dette ser vi at meldingen blir knyttet til pasienten. 
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2.6.4 Sette valgt pasient på time i avtaleboka

Når vi har markert meldingen fra pasienten, trykker vi Ctrl+A for å sette pasienten på time. Vi kommer
da til avtaleboken. Hvis det er ønskelig å bytte avtalebok gjøres dette(se Bytte avtalebok). 
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Trykk Enter. Pasienten settes inn på valgt time og vi får muligheten til  å skrive et kort memo for hva
pasienten kommer til legen for.
 

Når memoet er ferdig skrevet trykker vi Enter. Vi kommer da til menyen "Påminnelse for SMS"

Her setter vi opp hvilke påminnelser pasienten skal ha i forbindelse med timebestillingen.
(se Påminnelse om time via SMS)
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Etter at vi har satt opp egenskapene for på minnelse, trykk Ctrl+W. Vi ser nå at pasienten er satt opp
på valgt time.

Hvis meldingen som er grunn for denne registreringen er koblet mot pasient, vil det vi få et spørsmål
om dette telefonnummeret skal registreres under pasientens personalia.

Etter at vi har bekreftet om telefonnummeret skal registreres på pasienten vil vi ser at pasienten er satt
opp på valgt time.
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Konvoluttene foran pasientens navn indikerer hvilke meldinger som skal sendes, er sendt og eventuelt
ikke skal sendes.
· Konvolutt 1 er for bekreftelse på timen, 2 er for påminnelse dagen før og 3 er for påminnelse x antall

timer før.
· Blå konvolutt indikerer at melding skal sendes.
· Grønn konvolutt indikerer at melding er sendt.
· Grå konvolutt indikerer at meldingen ikke skal sendes.

Vi får deretter spørsmålet om vi ønsker å lukke avtaleboken for å gå tilbake til   innboksen  for SMS.
Bekreft med "Ja" hvis dette er ønskelig.

2.6.5 Sende svar på valgt melding

Når vi mottar en melding fra en pasient kan vi svare på denne. Marker meldingen og trykk Ctrl+S. Vi
får da opp meldingen som skal besvares, et felt for å skrive svarmelding og et eget felt  for standard
tekster.
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Standardtekstene legges inn ved at vi skriver inn et svar på meldingen i "Din svarmelding" og deretter
trykker Ctrl+W. 

Innskrevet tekst legges da til i "Standard tekster".
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Når vi har skrevet et svar eller hentet en standardtekst og ønsker å sende denne til pasienten, trykker
vi Ctrl+S. Vi ser da øverst i skjermbildet at meldingen sendes.

Når  meldingen er  sendt  og vi  er  tilbake  i  innboksen  for  SMS ser  vi  i  feltet  "Tidligere  svar  på  denne
meldingen" hvilke svar som er sendt til pasienten på gjeldende SMS. 
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2.6.6 Sende ny melding

Hvis  vi  skulle  ønske  å  sende  en  melding  til  pasienten  uten  at  pasienten  har  sendt  en  melding  til
legekontoret har vi mulighet til dette ved å trykke Ctrl+N(Ny melding).

Når vi trykker Ctrl+N får vi opp en menyen for å sende ny melding. Trykk Ctrl+H for å hente pasient fra
kartoteket eller sett inn telefonnummer manuellt. 
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Når  pasienten  er  hentet  frem (eller  telefonnummer  er  manuelt  lagt  inn)  kan  vi  skrive  inn  meldingen
manuelt eller benytte oss av faste tekster som ligger under "Standard tekster". Meldingen sendes med
Ctrl+S.

2.6.7 Flytte til arkiv

De meldingene som er ferdig behandlet (satt på time eller besvart med ny melding) blir  markert med
en  grønn  farge.  Hvis  vi  ikke  ønsker  at  disse  skal  ligge  i  innboksen  for  SMS  kan  vi  flytte  disse
meldingene til arkivet over innkomne meldinger.

Marker meldingen som vi ønsker flyttet til arkivet og trykk Ctrl+B  
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Følgende spørsmål 'popper opp'.

Vi må da bekrefte at vi ønsker å flytte meldingen fra innboksen og til arkivet.

Vi har mulighet for å se på meldingene som ligger i arkivet ved å sette et merke i "Arkiv" istedet for i
"Innboks"
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2.6.8 Sende en beskjed til en kollega

Pasientene kan sende meldinger angående andre ting enn bestilling av time hos lege. De er mulig å
sende forespørsel om f.eks resepter. 

Når  det  kommer  inn  en  slik  forespørsel,  kan  man  sende  beskjed  til  den  som  har  ansvaret  for  gitt
oppgave. 

Trykk  Ctrl+F.  Beskjed  vinduet  med  sms  teksten  pasienten  sedte  kommer  opp.  Til  venstre  i  vinduet
velger vi den/de som skal ha beskjeden.

Etter å ha valgt hvem beskjeden skal sendes til, vil beskjeden sendes direkte til valgt bruker etter at vi
har lagret med Ctrl+W.

Legen eller  medhjelperen som mottar  meldingen må da ta saken videre.  Når  oppgaven  er  gjort  kan
man  sende  en  melding  til  pasienten  om  at  f.eks  den  nye  resepten  kan  hentes  på  legekontoret(se:
Sende svar på valgt melding). 

2.7 Pasientregnskap fra Startmeny

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

2.7.1 Oversikt pasientregnskapsmeny
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I diagnosemenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Enter Hente regningskort/giro
Ctrl+Home Dagens regningskort/giroer
Ctrl+P Periodeoversikt 
Ctrl+V Velge lege (kun aktiv for medhjelpere)
Ctrl+K Hente gruppekode

Vise regningskort for alle gruppekoder

Ctrl+A Vis alle (regningskort)
Ctrl+S Ikke avsluttede regningskort (mangler betaling, diagnose)
Ctrl+I Vise 'ikke-betalte' regningskort
Alt+L Vis 'ikke låste' regningskort
Alt+B Vis betalte regningskort
Ctrl+L Oversikt pasientinnbetalinger
Alt+F Søk etter giro
Ctrl+G Vise regningskort på giroen
Alt+ - Vise giroer og regningskort
Alt+X Vise giroer og regningskort i en periode, sortert på lege
Ctrl+F Følgeskriv til samlegiro
Ctrl+D Sett diagnose på regningskort som mangler diagnose
Ctrl+E Registrer regningskort som ettergitt
Ctrl+B Registrer regningskort som betalt
Ctrl+U Utføre dagsoppgjør
Ctrl+1 Utskrift av oversikt over bruk av valgt takst
Ctrl+2 Utskrift av summarisk periodeoversikt
Ctrl+3 Oversikt over takstbruk (fordeling/antall) i valgt periode
Ctrl+4 Oversikt over takstbruk (fordeling/antall/sum) i valgt periode
Ctrl+5
Ctrl+6

Samleoversikt for klinikk - tjenester utført i en periode
Oversikt over hvilke leger som har pasienter idag

Ctrl+T Trygdeoppgjør for kiropraktor
Alt+T Oversikt over tidligere utførte trygdeoppgjør
Ctrl+O Korrigere avviste regningskort fra NAV

Utføre NAV oppgjør for kiropraktor

Ctrl+Z Saldoliste  for  valgt  dato  og  lege(Lagres  som  .csv  fil  som  kan  åpnes  i  f.eks
Excel)
Registrere diagnose (A99) på regningskort som mangler diagnose

2.7.2 Elementer i pasientregnskapsvindu

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

2.7.3 Status på regningskort

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

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

eller satt på giro)
Grønn tekst Regningskort som mangler diagnose
Blå tekst Regningskort som er overført til giro
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2.7.4 Vise alle regningskort for valgt dato

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

2.7.5 Periodeoversikt i pasientregnskapet

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

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

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

2.7.6 Vise summering av regningskort

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

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

2.7.7 Ikke avsluttede regningskort

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

2.7.8 Ubetalte regningskort/overført til giro

Ubetalte regningskort (rød skrift), eller regningskort som er overført til giro (blå skrift), men ennå ikke
betalt (se "Status på regningskort"), får vi fram ved å trykke Ctrl+I.

2.7.9 Ulåste regningskort

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

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

Trykk Ctrl+L for utskrift av alle pasientinnbetalinger for valgt dato eller periode. Rapporten gir deg en
enkel og lettfattelig oversikt over innbetalinger med kontanter, kort og giro.

Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at
rapporter skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.
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2.7.11 Regningskort uten diagnose

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

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

2.7.12 Regningskort overført til giro/samlegiro

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

2.7.13 Følgebrev til samlegiro

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

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

2.7.14 Utskrift av girooversikt

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

2.7.15 Hente regningskort fra startmeny (medarbeider)

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

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

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, merk regningskort som er ubetalt eller ikke satt på giro
(regningskort  som  vises  med  rød  tekstfarge).  For  å  registrere  betaling,  trykk  Ctrl+B.  Velg
betalingsmåte fra kodelisten, og trykk Enter.

Regningskortvinduet åpnes. Betalingen vil allerede være registrert.  Lagre regningskortet ved å trykke
Ctrl+W.  Regningskortvinduet  lukkes,  og  pasientregnskapsvinduet  åpnes  igjen.  Husk  at  utestående
fordringer alltid vil vises i toppen av pasienthovedmenyen.

2.7.17 Registrere betaling på giro

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

Vi trykker Alt+F og får opp følgende meny:

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

2.7.18 Ettergi beløp på regningskort

For å ettergi hele eller deler av et regningskortbeløp, merk regningskort som er ubetalt eller ikke satt
på  giro.  Trykk  Ctrl+E,  regningskortvinduet  åpnes.  Ettergitt  beløp  vil  allerede  være  registrert.  Lagre
regningskortet  ved  å  trykke  Ctrl+W.  Regningskortvinduet  lukkes,  og  pasientregnskapsvinduet  åpnes
igjen. Husk at utestående fordringer alltid vil vises i toppen av pasienthovedmenyen.

2.7.19 Oversikt bruk av valgt takst

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, velg ønsket periode ved å trykke Ctrl+P. Trykk deretter
Ctrl+1  for  oversikt  over  bruk  av  en  valgt  takst.  Skriv  inn  takstnummer  og  velg  om  rapporten  skal
sorteres på navn eller dato/klokkeslett. Trykk deretter Enter.
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Det  vil  nå  vises  en  rapport  over  bruk  av  valgt  takst  i  valgt  periode.  Klikk  på  skriverikonet  øverst  i
venstre  hjørne  av  skjermbildet  for  å  skrive  ut  rapporten.  Vi  anbefaler  at  rapporten  skrives  ut  på
laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

2.7.20 Periodeliste med dagssummarisk oversikt

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, velg ønsket periode ved å trykke Ctrl+P. Trykk deretter
Ctrl+2 for periodeliste med en dagssummarisk oversikt over inntekter.
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Det  vil  nå  vises  en  rapport  med  dagssummarisk  oversikt  over  inntekter  i  valgt  periode.  Klikk  på
skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at rapporten
skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

2.7.21 Oversikt takstbruk i en periode

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, velg ønsket periode ved å trykke Ctrl+P. Trykk deretter
Ctrl+3 for oversikt over takstbruk i en periode.
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Det vil nå vises en rapport med takstbruk i valgt periode. Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne
av  skjermbildet  for  å  skrive  ut  rapporten.  Vi  anbefaler  at  rapporten  skrives  ut  på  laserskriver.  Velg
ønsket skriver, og trykk ”OK”.

2.7.22 Oversikt takstbruk i en periode, antall/sum

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, velg ønsket periode ved å trykke Ctrl+P. Trykk deretter
Ctrl+4 for oversikt over takstbruk i en periode, fordelt med antall og summering.
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Det vil  nå vises en rapport  med takstbruk i  valgt  periode,  fordelt  med antall  og summering.  Klikk  på
skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at rapporten
skrives ut på laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

2.7.23 Samleoversikt for klinikk

Når du befinner deg i pasientregnskapsvinduet, velg ønsket periode ved å trykke Ctrl+P. Trykk deretter
Ctrl+5  for  samleoversikt  over  tjenester  utført  i  en  periode.  Svar  ”Ja”  dersom  du  ønsker  en
samleoversikt for klinikk -kjøp av helsetjenester (KAH) i en periode. Svar ”Nei” dersom du ønsker en
samleoversikt for klinikk - innsatsstyrt finansiering (ISF) i en periode.

Det vil nå vises en rapport med samleoversikt for klinikk (KAH eller ISF). Klikk på skriverikonet øverst i
venstre  hjørne  av  skjermbildet  for  å  skrive  ut  rapporten.  Vi  anbefaler  at  rapporten  skrives  ut  på
laserskriver. Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

Oversikt KAH :
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Oversikt ISF :

2.7.24 Massepurring

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

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

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

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

2.7.24.1 Massepurring, søk på girostatus

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

Merk  giroene  du  ønsker  å  purre  på.  Klikk  på  den  første  giroen  i  lista  som  du  ønsker  å  purre  på,
deretter holder du nede Shift-tasten, og klikker så på den siste giroen i lista som du ønsker å purre på.
Det er ikke mulig å velge giroer som ikke ligger i rekkefølge.

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

Dersom  beløpet  endres,  svar  ”Ja”  dersom  du  ønsker  å  lagre  det  endrede  beløpet  som  standard
purregebyr.

Fremdriften i purringsrutinen vises, med totalt antall. Trykk på knappen ”Avbryte” dersom du ønsker å
avbryte.

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

Trykk Alt+O for å oppheve massepurring.

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

Det  anbefales  gjøre  det  til  en  rutine  at  dagsoppgjøret  utføres  hver  dag.  Dermed  unngår  man  at  det
opparbeider  seg  et  større  antall  ulåste  regningskort,  som  kan  være  tidskrevende  å  gå  gjennom  i
ettertid. For at det skal være mulig å utføre dagsoppgjøret, må alle dagens regningskort være merket
med svart eller blå tekstfarge, som angir at regningskortene enten er gjort opp eller overført til giro og
at alle har en diagnose knyttet til seg.

Trykk  Ctrl+U  for  å  utføre  dagsoppgjøret.  Svar  ”Ja”  for  å  bekrefte  at  du  vil  utføre  dagsoppgjør.  Alle
regningskortene  vil  låses,  og  kan  ikke  endres  i  ettertid.  Dersom  det  senere  oppdages  feil  på  et
regningskort,  må regningskortet  makuleres.  Nytt  regningskort  må opprettes,  og det  må også utføres
dagsoppgjør  på  nytt.  Dersom  du  svarer  ”Nei”,  vil  du  likevel  kunne  skrive  ut  en  oversikt  over
regningskortene  for  valgt  dato/periode,  men  regningskortene  vil  ikke  bli  låst  eller  merket  med  ”X”  i
kolonnen  ”Låst”.  Hvis  det  finnes  regningskort  merket  med  rød  eller  grønn  tekstfarge  er  ikke  disse
klargjort for dagsoppgjør, men du kan likevel skrive ut oversikten.

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

Velg ønsket skriver, og trykk ”OK”.

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

For  å  se  innbetallinger  fordelt  på  egenandel,  tillegg,  forbruk  og  gebyr  kan  vi  skrive  ut  en
betalingsfordelings rapport.
Her  ser  vi  enkelt  hvor  mye  som  er  kommet  inn  på  kort  og  kontant  fordelt  på  de  4  forskjellige
kategoriene nevnt ovenfor.
Gebyr innkluderer girogebyr, purregebyr og inkassovarsel.

Først må vi aktivere innstillingsbryteren 'Ingen delbetaling' som ligger under opsjoner, programbrytere
og deretter kontorbrytere.

Når  vi  da  står  i  pasientregnskap  fra  Startmenyen  må  vi  først  trykke  inn  Alt+B  for  å  få  fram  betalte
regningskort. 
Dette kan gjøres for en enkel dag eller for en periode.

Deretter trykker vi Alt+M for å aktivere 'Vis summering' -  funksjonen nederst i bildet.



Startmenyen 99

© 2016 Hove Medical Systems AS

Det dukker opp to nye brytervalg, Skriv ut ( Alt+S ) og Betalingsfordeling ( Alt+A ).

Skriv ut, Alt+S gir oss følgende rapport :
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Alt+A ( Betalingsfordeling ) gir oss følgende rapport :
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Begge rapportene kan skrives ut ved å trykke på skriverikonet i øvre, venstre hjørnet.

2.7.27 Elektronisk trygdeoppgjør(Behandlerkrav)

Behandlerkrav(elektronisk innsending av oppgjør)

For å kunne benytte denne funksjonen må man aktivere 'Behandlerkrav' og 'betalingskrav' (dersom
giro skal være betalt for at egenandel skal telle som grunnlag for frikort) - brytere under opsjoner og 'P'
(programbrytere)
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Når  dagsoppgjørene  for  en periode  er  utført  (som oftest  en kalendermåned),  og  regningskortene  er
låst, kan trygdeoppgjøret utføres. Kontrollér at riktig gruppekode er valgt, for eksempel ”D”. For å velge
en annen gruppekode, trykk Ctrl+K. Velg ønsket gruppekode i listen, og trykk Enter.

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

Når  oppgjøret  er  sendt  får  vi  bekreftelses  beskjed  opp  med  forklaring  på  hvordan  man  retter  opp
eventuelle delvis avviste kort.
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For å korrigere regningskort kan man fra menyen ”Oversikt trygdeoppgjør(Alt+T)” markere sendingen
som innholder avviste regningskort og deretter trykke Enter. Man får da opp en liste med kort som er
avvist og avvisningsgrunn. Vi markerer deretter kortet som skal endres og trykker Enter for å korrigere
kortet.

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

2.7.27.1 Trygdeoppgjør (via diskett)

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

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

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

Svar  ”Ja”  dersom  trygdeoppgjøret  skal  skrives  ut  på  blankt  ark.  Svar  ”Nei”  dersom  trygdeoppgjøret
skal skrives ut på forhåndstrykket skjema.
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Trygdeoppgjøret forhåndsvises i et eget vindu.

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

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

2.7.28 Oversikt over tidligere trygdeoppgjør

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

§ Gul konvolutt

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

§ Grønn konvolutt

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

§ Grønn konvolutt med rød flik

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

§ Rød konvolutt

- Meldingen er ikke sendt

Følgende funksjoner er tilgjengelig i oversikten:
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TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

ESC
Enter
Ctrl+S

Avslutte/gå ut av vinduet
Hente regningskort til korrigering
Sende korrigert trygdeoppgjør elektronisk

Ctrl+O Oppheve valgt trygdeoppgjør
Ctrl+U Utskrift av trygdeoppgjør
Ctrl+T Kopiere trygdeoppgjør til diskett
Ctrl+K Utskrift av reiseoppgjør (km/taxi)

Sending av trygdeoppgjør, utskrift  av trygdeoppgjør og kopiering av trygdeoppgjør til  diskett  kan ikke
utføres dersom sendingen er opphevet.
Det er ikke mulig å oppheve trygdeoppgjør så lenge man venter på tilbakemelding.

2.7.29 Oppheve tidligere trygdeoppgjør

Av forskjellige  grunner  kan  det  være aktuellt  å  oppheve trygdeoppgjør.  Merk  oppgjøret  du  ønsker  å
oppheve, og trykk deretter Ctrl+O for å oppheve sendingen. Svar ”Ja” for å bekrefte at sendingen skal
oppheves.

En bekreftelse på at sendingen er opphevet vil vises. Trykk Enter.

I  kolonnen  ”Merknad”  i  oversikten  over  tidligere  sendte  trygdeoppgjør  vil  det  stå  at  sendingen  er
opphevet.

I pasientregnskapsvinduet kan du på nytt utføre trygdeoppgjøret for valgt periode.

NB! Oppgjør man venter tilbakemelding på, godkjente oppgjør og delvis avviste oppgjør kan man ikke
oppheve.
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2.7.30 Utskrift av reiseoppgjør

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

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

2.7.31 Korrigere avviste regningskort

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

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

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

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

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

2.7.32 Regnskapsrapport

Regnskapsrapporten  er  nyttig  for  å  se  om  alle  pasientene  i  avtaleboken  har  fått  generert  et
regningskort  for  konsultasjonen.  Når  du  befinner  deg  i  startmenyen,  trykk  Alt+O  for  opsjoner,  og
deretter  Alt+R  for  regnskapsrapport.  Regnskapsrapporten  henter  koblingen  mellom  avtalebok  og
regningskort. Det vil nå vises en oversikt over avtaler og regningskort for dagens dato. Trykk Alt+K for
å velge en annen dato fra kalenderen.

Ønsker du å hente fram en valgt pasient fra oversikten, trykk Alt+H eller  Enter.  Du kommer da inn i
pasienthovedmenyen.  Når  pasienthovedmenyen  lukkes,  vil  du  automatisk  komme  tilbake  igjen  til
regnskapsrapporten. Det kan det være lurt  å sjekke at  alle  regningskortene i  den valgte  perioden er
låst.  Trykk Alt+L for å vise eventuelle ulåste regningskort  i  valgt periode. Du kan utføre dagsoppgjør
for  eventuelle  ulåste  regningskort  ved  å  trykke  Ctrl+U.  Trykk  deretter  Alt+L  igjen  for  å  vise  listen.
Dersom du prøver å utføre dagsoppgjør uten at alle regningskortene er gjort opp eller overført til giro,
vil du få beskjed om at ett eller flere regningskort ikke er klargjort for dagsoppgjør. Trykk Ctrl+S for å
vise regningskortene som ikke er gjort opp eller overført til giro.

2.8 Laboratoriet fra startmeny

Når du befinner deg i Startmenyen trykk Alt+L for å åpne Laboratoriet fra Startmeny. 

Dette  vinduet  oppfører  seg  på  to  forskjellige  måter  avhengig  om  man  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.

2.8.1 Meny oversikt laboratoriet fra Startmeny

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

Øverste 2 bryter-rekker :
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

Alle idag:

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

Tidligere (alle leger) :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Alt+V Velg lege.

Aktuell lege :

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

Tidligere (aktuell lege) :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

Diverse :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

Lagre kolonebredde for analysenavn-feltet.

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

Esc Avbryte endring.

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

Vise svarene i teksfelt På/Av.

2.8.2 Flervalgsbryter i laboratoriemenyen

Bak flervalgsbryteren er følgende funksjoner tilgjengelig:

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

Signering Signering av laboratoriesvar.

Gjenv.svar Viser usignerte prøvesvar ved åpning.

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

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

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

2.8.3 Bruken av laboratoriet modulen (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.
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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
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.
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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.

2.8.4 Vise prøveprofil for valgt rekvisisjon

Ved å trykke på Ctrl + P får vi opp historiske utviklingen over alle analyser for valgt rekvisisjon.
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I eksempelet over er det den andre rekvisisjonen i listen som er markert. Vi ser at vi får 'profil-visning'
over utviklingen for alle analyser i rekvisisjonen.
Ved å bruke 'pil-tast' ned går vi til neste rekvisisjonen og da endres 'profil-visningen' til å vise analyser
som inngår i den neste rekvisisjonen.
Vi kan 'pile oss' opp og ned i rekvisisjonslisten for å se profilen til de forskjellige rekvisisjonene.

2.8.5 Lese tidligere journalnotater

Mens vi  står  i  'signerings-vinduet'  kan vi  nå få opp tidligere journalnotater  som hører  til  pasientene i
rekvisisjons-listen ved å trykke på Ctrl + J.
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Ved å bruke 'pil-tast' ned går vi til neste rekvisisjonen og da endres'notat-visningen' til å vise tidligere
journalnotater som hører til pasienten i den neste rekvisisjonen.
Vi  kan  'pile  oss'  opp  og  ned  i  rekvisisjonslisten  for  å  se  tidligere  journalnotater  til  de  forskjellige
pasientene.

2.8.6 Skrive notat

Mens vi signerer / leser 'rekvisisjons-svarene'  kan vi nå veldig enkelt skrive kommentar til resultatene
som dagens journalnotat.
Vi markere rekvisisjonen og trykker Alt+J for å skrive dagens notat.

Etter  at  man  har  lagret  notatet  hopper  man  tilbake  til  rekvisisjons-listen  og  kan  velge  neste  pasient
derfra ved å markere rekvisisjonen for å skrive dagens notat.

2.8.7 Etikettutskrift

For  å  skrive  ut  etiketter  på  en  rekvisisjon,  markerer  vi  det  navnet  vi  skal  skrive  ut  etiketter  for  og
trykker vi Alt+4.

Det 'popper opp' en liste over etikettskjemaer som er registrert på kontoret.
marker skjema du skal bruke, trykk Enter, velg antall etiketter og trykk Enter igjen.
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Hvis det bare er et etikettskjema som er registrert hopper man over valg av skjema.

2.9 Oversikt elektronisk 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.

2.9.1 Overvåkning importerte meldinger

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.

2.9.1.1 Oversikt brytere

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.
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

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

2.9.1.2 Overføring av signering

Vi har mulighet til å overføre signering av enkelte meldinger eller overføre signering av en / alle type
meldinger fra en lege til en annen.

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.

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.
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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.

2.9.1.2.1  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.

2.9.2 Oversikt elektronisk mottatte meldinger  (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.
Alt+C Mottatte cytologisvar.
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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.

Når  det  ligger  meldinger  til  signering,  vil  det  i  oversikten  vises  importdato,  mottager,  fastlege  til
pasienten (hvis fastlegen jobber på kontoret), pasientensnavn og innholdet i meldingen.

For å signere meldingen trykker vi Alt+S.

Vi må bekrefte at vi ønsker å signere dataene.

Vi ser nå at meldingen er fjernet fra listen.
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Man kan også signere flere meldinger på en gang ved å markere den første, holde Shift - tasten inne
og pile seg nedover inntil man har markert de meldingene man vil signere.
Alternativt kan man holde venstre museknappen inne og dra pilen oppover/nedover for å markere flere
meldinger.

Alle markerte meldinger får 'et kryss' foran datoen.
For å signere alle markerte meldingen trykker vi Alt+S.

Det hender at henvisninger blir sendt som epikriser, noe som kan skape problemer for spesialister, for
da mister man muligheten for å knytte henvisningen til 'Henvisningsperioden'.

I sånne tilfeller bruker vi  (Ctrl+E) - bryteren for å flytte de fra epikrise til henvisningsliste.

Marker epikrisen som skulle vært henvisning og trykk på  (Ctrl+E).

Vi må bekrefte valget.

Svar JA.
Meldingen forsvinner fra epikrise - listen og legger seg på henvisnings - liste.
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Hvis man vil  skrive  ut  en av  de meldingene,  markerer  man  meldingen og trykker  Ctrl+U.  Meldingen
popper opp i Editoren der man kan redigere den før utskriften.

marius llll

Hvis  man  vil  kopiere  deler  av  en  melding  inn  som  journaltekst  i  pasientjournalen,  marker  man  den
delen av teksten man vil ha inn i journalen og trykker Ctrl+D.

Journalvinduet  'popper  opp'  med  mulighet  for  å  etterredigere  teksten  en  gang  til.  Når  man  er  ferdig
Trykker man Ctrl+W for å lagre overførte teksten.
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2.9.3 Samstilling av legemiddellister ( EPJ løftets sammenstillingsprosjekt)

Denne funksjonaliteten gir oss enkel tilgang til 'overføring' av medisiner fra epikriser over i pasientens
'legemidler i bruk' liste via tekstgjenkjenningsprogrammet som er utviklet av Vivit AS 
for 'Norsk forening for Allmennmedisin' .

2.9.3.1 Hvordan hente opp 'samstillings-vinduet'

Man kan samstille medisiner på to forskjellige steder i SystemX :

- Alt+M (Oversikt elektronisk mottatte meldinger) fra Startmenyen

Trykk på Alt+M (se bilde ovenfor) så kommer man inn i vinduet for samstilling av medisiner.

- Fra korrespodanse vinduet Alt+K, fra Pasienthovedmenyen
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Trykk på Alt+V (se bilde ovenfor) så kommer man inn i vinduet for samstilling av medisiner.

2.9.3.2 'Sammstillings - vinduet'

Etter å ha trykket Alt+V kommer vi inn i samstillingsvinduet.

Bryteroversikt :

- Esc - Ut av vinduet

- Enter -  Velg valgt (markert) tekst

- Ctrl+J - Medisinlister kontrollert  ihht epikrise (det er denne teksten som blir
registrert som en tekstlinje i journalnotatet)

- Alt+S - Signere epikrise
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- Alt+S - Signere epikrise

Her marker vi den ønskede teksten ( den delen av epikrisen der medisinene står ) og trykker Enter.
Dersom du tar enter i epikrisetekst-vinduet uten å markere teksten, vil hele epikrisen føres over.

Vi ser at teksten legger seg over til høyre i 'Epikriseutdrag-feltet'.

Under epikrise utdraget så ser vi resultatet av samstillingen av medisiner som ligger i epikrisen og de
som står som medisiner i bruk i pasientjournalen.
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Vi ser at det er 4 forskjellige type samsvar vi får :

- Endret - medikamentet beskrevet i epikrisen
- Original - det som allerede ligger i  pasientjournalen som enten fastmedisin / behovsmedisin /
kur og blir sammenlignet med tilsvarende medikament fra epikrisen
- Ikke i epikrise - det som allerede ligger i  pasientjournalen som enten fastmedisin / behovsmedisin /
kur men som ikke finnes i epikrisen
- Nytt -  medikamentet  som  ligger  i  epikrisen,  men  ikke  i  pasientjournalen  som  enten
fastmedisin / behovsmedisin / kur (se bilde under)

Her finner vi også 4 forskjellige brytere :

- Enter - Behandle medikamenter i reseptvinduet (Enter)

- Alt+Z - Registrere seponering

- Ctrl+F/B/K - Marker som fast / behovs / kur

- Ctrl+Del - Ignorer valgt medikament
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2.9.3.2.1  Behandle medikamenter

I bilde under har vi fjernet medikamentene som står som endret, ved å markere de og trykke på Ctrl
+Del siden de allerede ligger i listen over pasientens medisiner.

Det som er igjen er de som er der fra før pluss et nytt medikament.
Hvis  vi  vil  ha  den  over  i  listen  over  pasientens  medisiner  i  journalen,  markerer  vi  medikamentet  og
trykker på F/B/K bryteren.
Vi får opp en liste der vi kan velge plasseringen til medikamentet i pasientens journal.

Vi kan også markere medikamentet og trykke F, B eller K på tastaturet.

Når vi  har markert medisinen som F, B eller K (noe som også kan gjøres fra reseptbildet)  trykker  vi
Enter for å ta opp nye medisiner i reseptbildet.
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Medisinen viser seg i 'Medisinsamstemming' fane og står foreløpig som ubehandlet.
For å behandle den trykker vi på Ctrl+X (Ekstern medisinliste). (se bilde ovenfor)

Medikamentet blir hentet opp i ekstern medisinliste

Trykk Enter, medikamentet legger seg i forskrivningsvinduet.
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Trykk  på  Ctrl+W  for  å  lagre.  Medikamentet  viser  seg  nå  som  behandlet  i  'medisinsamstemmings-
feltet'.

Prøver man å gå ut av reseptvinduet før man har ferdigbehandlet alle medikamenter får man beskjed
om det.

Brytere i medisinsamstemmings feltet :

- Ctrl+B - Vis/skjul behandlede medikamenter

- Ctrl+Del - Slett valgt medikament fra liste

Når  man  er  ferdig  med  å  behandle  alle  medikamenter  går  man  ut  av  reseptvinduet  og  tilbake  til
signerings-vinduet (hvis epikrisen ikke var signert) der man kan signere ut epikrisen.

2.9.4 Signering av labsvar fra 'Mottatte meldinger'

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.
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· 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.

2.9.4.1 Signerte meldinger i en periode

Vi kan se 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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2.9.4.2 Gjennoprette slettede meldinger

Hvis vi sletter en melding er det mulig å gjenopprette den.
'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.

2.9.5 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.

2.9.6 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.

2.9.6.1 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  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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2.9.6.2 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.

2.9.6.3 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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2.9.6.4 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:

 

2.10 Ventelisteadministrasjon

Når  du  befinner  deg  i  startmenyen,  trykk  Ctrl+L  for  å  åpne  vinduet  for  ventelisteadministrasjon.
Avhengig  av  systeminnstillinger  og  brukerinnstillinger  kan  andre  funksjoner  være  tilgjengelige  i
ventelistemenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som
beskriver  funksjonen.  Du  kan  aktivere  de  forskjellige  funksjonene  ved  å  trykke  Alt+bokstav  eller
Ctrl+bokstav, f.eks. ”Alt+B” for å vise alle innkallingsbrev i en valgt periode.

2.10.1 Oversikt ventelisteadministrasjon

I ventelisteoversikten har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

Oversikter:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Alt+B Vise alle innkallingsbrev i en valgt periode
Alt+D Vise alle pasienter uten ny innkallingsdato
Alt+H Velge periode for innkallingsdato
Alt+K Hente pasient på valgt innkallingskode
Alt+L Vise alle pasienter på ventelisten til valgt lege
Alt+O Vise alle pasienter på ventelisten med valgt operasjonskode i en periode
Alt+T Vise alle pasienter på ventelisten med valgt operasjonstype i en periode
Alt+P Vise alle pasienter på ventelisten med valgt operasjonskode
Alt+N Vise alle pasienter på ventelisten med passert innkallingsdato
Alt+M Vise alle mottatte henvisninger
Alt+1 Vise  alle  pasienter  med  valgt  innkallingskode,  sortert  på  prioritet  og

henvisningsdato
Alt+2 Vise alle pasienter med valgt innkallingsdato og prioritert, sortert på prioritet

og reg. dato
Alt+3 Vise  alle  pasienter  med  innkallingskode,  sortert  på  prioritet  og

henvisningsdato
Alt+C Velge periode (ved søk på Alt+1, Alt+2, Alt+3)
Alt+S Vise alle inaktive ventelisteregistreringer

Annet:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
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Alt+A Sette valgt pasient på time i avtaleboka
Alt+I Endre intervall til neste konsultasjon
Alt+E Endre dato for når siste innkallingsbrev er sendt til pasienten
Alt+F Fjerne avtale
Delete Sette valgt ventelisteregistrering som inaktiv
Ctrl+Delete Slette valgt ventelisteregistrering
Ctrl+F Merke valgt ventelisteregistrering som ferdig

Skrive ut valgt innkallingsbrev når pasienten er satt på time

Ctrl+U Skrive ut valgt brevmal til pasienten
Alt+V Vise alle innkommende henvisninger uten koblinger
Enter Hente valgt pasient

Innstillinger:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Lagre endret kolonnebredde

Registrere intervall når pasienten settes på time

Utregning i uker (grønn) eller utregning i måneder (rød)

 
Vise alle ventelisteregistreringer med avtale i avtaleboka

2.10.2 Pasienter på venteliste med konsultasjonsintervall

Det  første  man  ser  når  man  kommer  inn  i  'Venteliste  -  oversikten'  er  alle  registreringer  der
innkallinsdato er passert uten at pasienten er blitt kalt inn.

Når du befinner deg i ventelisteoversikten, trykk Alt+H for å velge periode. Hvis det allerede vises en
liste med pasienter før du velger periode, er dette pasienter som skulle ha vært innkalt  etter oppsatt
intervall.
Velg periode fra kalender, og trykk Enter.

Du vil nå se listen over hvilke pasienter som skal innkalles i den valgte perioden.
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Nederst i notat-feltet ser vi hva som skal skje med pasienten ved neste konsultasjon.
Notat feltet blir tatt med automatisk som 'memo' inn i avtaleboka.

Merk pasienten du ønsker å sette på time i  avtaleboka, og trykk Alt+A. Avtaleboka åpnes direkte på
aktuell dato i henhold
til oppgitt konsultasjonsintervall. 

Velg ønsket time, og trykk Enter for å sette pasienten på timen. Vi ser at 'notatet' blir tatt med over til
'memo-feltet', gjør ev. endringer og trykk Enter.
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Pasienten har nå fått timeavtale. Skriv ut eventuelt innkallingsbrev og send det til pasienten.

Trykk Esc når du er ferdig. Svar ”Ja” dersom du ønsker å lukke avtaleboka.

Venteliste  registreringen  er  noe  borte  fra  oversikten  over  pasienter  som  skal  kalles  inn  og  vi  kan
fortsette med neste pasient.
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2.10.3 Pasienter på venteliste med konsultasjonsintervall og brev

Når du befinner deg i ventelisteoversikten, trykk Alt+H for å velge periode. Velg periode fra kalender,
og trykk Enter. 

Du vil nå se listen over hvilke pasienter som skal innkalles i den valgte perioden.

Merk pasienten du ønsker å sette på time i  avtaleboka, og trykk Alt+A. Avtaleboka åpnes direkte på
aktuell  dato  i  henhold  til  oppgitt  konsultasjonsintervall.  Velg  ønsket  time,  og  trykk  Enter  for  å  sette
pasienten på timen. 
Notatet  fra  ventelisteregistreringen  kommer  inn  automatisk  som  'memo'.Pasienten  har  nå  fått
timeavtale i henhold til konsultasjonsintervallet og vi får spørsmålet om vi vil skrive ut innkallingsbrev.
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Svar ”Ja” dersom du ønsker å skrive ut innkallingsbrevet til pasienten.

Svar ”Ja” dersom du ønsker å skrive ut brevmalen som er valgt ved registrering i venteliste.

Innkallingsbrevet forhåndsvises i tekstbehandleren.



Startmenyen 149

© 2016 Hove Medical Systems AS

Trykk Ctrl+U for å skrive ut innkallingsbrevet. Velg ønsket skriver. Svar ”Ja” dersom du ønsker å lagre
innkallingsbrevet som ”Brev til pasient” i korrespondansemenyen.

Trykk 'Exit' for å komme ut av avtaleboka og tilbake til Ventelisten.
Pasienten er nå borte fra oversikten over pasienter som skal kalles inn.



System X brukermanual150

© 2016 Hove Medical Systems AS

Innkallingsbrevet  vises  nå  i  feltet  ”Brev  til  pasienten”  i  korrespondansemenyen.  Innkallingsbrevet  er
merket med sort tekstfarge siden det allerede er skrevet ut.

2.10.4 Pasienter på venteliste sortert på enkelte leger

Vi kan også få opp lister over pasienter på ventelista til en spesifikk lege.
Trykk Alt+L inn i Venteliste - vinduet. Vi får opp liste over alle leger registrert i brukerlisten.
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Marker den legen du vil se ventelisteregistreringer til og trykk 'Enter'.
Vi får opp alle ventelisteregistreringer til legen vi valgte.

Merk pasienten du ønsker å sette på time i  avtaleboka, og trykk Alt+A. Avtaleboka åpnes direkte på
aktuell dato i henhold til oppgitt konsultasjonsintervall.

2.11 Scanning

Når  du  befinner  deg  i  startmenyen,  trykk  Alt+D  for  å  åpne  innscanningsmenyen.  Avhengig  av
systeminnstillinger  og  brukerinnstillinger  kan  andre  funksjoner  være  tilgjengelige  i
innscanningsmenyen.  Ved  å  holde  musepekeren  over  en  knapp  vil  du  kunne  se  en  kort  hjelpetekst
som beskriver funksjonen. Du kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav eller
Ctrl+bokstav, f.eks. ”Alt+H” for å hente dokumenter fra scanner.
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2.11.1 Oversikt scanningsmeny

I scanningsmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Nytt dokument
Alt+E Endre valgt dokument
Ctrl+W Lagre dokumentene
Ctrl+Delete Slette valgt side
Alt+H Hente dokument fra scanner
”Minus” Zoom ut/forminske
”Pluss” Zoom inn/forstørre
Alt+F Hente alle bilder (dokumentsider) fra valgt område
Alt+M Endre område for midlertidig lagring av innscannede sider
Alt+J Endre dokumetasjonstekst
”Dokumentasjon” Dokumentasjon i journalen
”Signering  av  scannede
dokumenter” 

Scannede epikriser og henvisninger legges til signering

2.11.2 Scanne inn dokument

Trykk Alt+H for å hente dokument fra scanneren. Velg scanner fra liste, og trykk Enter. Normalt er det
bare én skanner installert, slik at man bare kan trykke Enter i dette vinduet for å gå videre.

Selve  scannerprogramvaren  vil  nå  kalles  opp  eksternt.  Denne  programvaren  følger  normalt  med
scanneren, og installeres når selve scanneren installeres på arbeidsstasjonen. Vi gjør oppmerksom på
at standard innstillinger i scannerprogramvaren er tilpasset bilder og fotografier i de aller fleste tilfeller.
Et legekontor mottar normalt  dokumenter med kun tekst eller  håndskrift,  og standard innstillinger  for
bilder og fotografier vil resultere i unødvendig stor størrelse på bildefilen. Vi anbefaler derfor sterkt at
innstillingene endres slik at det er tilpasset tekst. Vi gjør oppmerksom på at scannerprogramvaren kan
se annerledes ut for andre scannere enn det som er beskrevet her. Det er derfor lurt å gjøre seg godt
kjent med scannerprogramvaren som fulgte med din scanner, slik at du er godt kjent med hvordan den
skal brukes. Innstillinger tilsvarende det som er beskrevet, vil gi god lesbarhet både på skjerm og ved
senere utskrift,  samtidig som filstørrelsen holdes på et minimum. Prøv deg frem, slik at du finner de
beste innstillingene for ditt bruk og som passer best til din scanner.
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Velg  type  'Black  and  White  Document'  eller  tilsvarende.  Huk  av  for  ”Preview”  eller  tilsvarende  for  å
forhåndsvise dokumentet.
Trykk ”Scan” eller tilsvarende for å scanne inn dokumentet.

Fremdriften i scanningen vises normalt i et eget vindu.

Når  innscanningen  er  ferdig  vil  dokumentet  overføres  til  System  X  for  videre  behandling.  Gjenta
prosedyren  dersom  du  ønsker  å  scanne  inn  flere  dokumenter.  Innscannede  dokumenter  vil
fortløpende  bli  lagt  i  feltet  “Scannede  sider”  i  den  rekkefølgen  de  ble  skannet  inn.  Det  er  ingen
begrensninger på antall dokumenter som kan scannes inn.
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De innscannede sidene må deretter fordeles på dokumenter som opprettes på den enkelte pasient. Vi
må fortelle hvilken pasient dokumentet hører til,
hva det er (henvisning, epikrise, RTG svar o.l.), hvem vi har fått det fra og når.

Trykk Alt+N for å opprette nytt dokument vi skal knytte det innskannede bildet til.
Kartotekvinduet 'popper opp', hent opp pasienten på vanlig måte og trykk 'Enter'.

Etter at vi har valgt pasienten 'popper' det opp vinduet der vi må velge ansvarlig lege.



Startmenyen 155

© 2016 Hove Medical Systems AS

Etter  å ha valgt  ansvarlig  lege kommer vi  til  dokumentvinduet  der  vi  ser  pasientnavnet,  og  ansvarlig
lege. Nå må vi velge hva slags type dokument er det vi skanner inn.

 

Velger vi annen korrespodanse, brev, epikrise eller henvisning forblir 'Diverse prøvesvar' feltet grået ut
(inaktiv).
Dokumentet kommer da til å legge seg under korrespodansemenyen i pasientjournalen.
Velger vi Diverse prøvesvar må vi også velge hva slags type svar det er.
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Diverse prøvesvar legger seg under valget Alt+9 (Diverse undersøkelser) i Pasient hovedmenyen.

I eksemplet vårt velger vi innkommende epikrise og trykker 'Enter'.
Neste vi må velge er 'Mottaksdato'.

Velg  dato  og  trykk  'Enter'.  Adresselisten  kommer  opp  automatisk  der  vi  må  velge  hvem  vi  har  fått
dokumentet fra.



Startmenyen 157

© 2016 Hove Medical Systems AS

Søk opp adressen, ev. registrer den i adresselisten hvis den ikke er der fra før og trykk 'Enter'.
Legg inn ev. kommentar nederst i vinduet og trykk Ctrl+W for å lagre.

Alle feltene 'popper opp' automatisk etter hverandre. 
Det er mulig å hente frem maksimum 10 pasienter av gangen. Trykk Alt+N for å hente flere pasienter.
Pasientene  som  er  hentet,  blir  lagt  i  feltet  “Dokumenter  til  lagring”.  Pasientene  blir  merket  med
valgtegn (nummer) i den rekkefølgen de blir hentet. 

Hvis man velger feil i et felt kan man gå tilbake til den før man lagrer, stille markøren i feltet og trykke
Ctrl+Alt+L for å få fram valgene som hører til feltet igjen eller så kan man bruke :
Alt+H - hente pasienten på nytt
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Alt+B - hente ansvarlig lege på nytt
Alt+A - hente adresse på nytt.

NB!!!
ALLE FELTER,  BORTSETT FRA KOMMENTAR FELTET ER OBLIGATORISKE.  HVIS  ET  AV DE
IKKE ER FYLT UT FÅR MAN IKKE LAGRE DOKUMENTET I PASIENTJOURNALEN.

2.11.3 Plassering av dokumenter på pasient

Dokumentene  som  er  scannet  inn  må  plasseres  på  pasient.  Trykk  Alt+S  for  å  aktivere  feltet  ”
Scannede sider”.

Marker  den  siden  du  ønsker  å  plassere  på  pasienten,for  eksempel  ”Side  1”,  og  trykk  valgtegnet
(nummer) foran pasientens navn, for eksempel ”0”.



Startmenyen 159

© 2016 Hove Medical Systems AS

”Side 1” er nå plassert på pasienten som har valgtegnet (nummer) ”0”. Gjenta prosedyren om det er
flere sider som skal plasseres på pasient.

Dersom du har plassert  en side på feil  pasient er det mulig å slette siden fra pasienten/dokumentet.
Trykk  Alt+D  for  å  aktivere  feltet  “Dokumenter  til  lagring”.  Bruk  piltastene  til  å  bla  deg  mellom
pasientene  og  sidene  i  dokumentene.Trykk  deretter  Ctrl+Delete  for  å  slette  siden  fra  dokumentet.
Siden vil  flyttes  fra  dokumentet  og  tilbake  til  feltet  ”Scannede  sider”,  slik  at  du  på  nytt  kan  plassere
siden på ønsket pasient.

Når alle sider er plassert på pasientene, trykk Ctrl+W for å lagre dokumentene. Dokumenter forsvinner
fra 'skannings-vinduet' og inn i pasientjournalen.
Dersom du har scannet inn mange sider kan det hende at lagringen tar litt tid.
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2.11.4 Dokumenttyper

Ved scanning av dokumenter eller bilder kan du velge mellom følgende dokumenttyper:

BETEGNELSE BESKRIVELSE
AI Annen korrespondanse - innkommende
AU Annen korrespondanse - utgående
BI Brev til pasienten - innkommende
BU Brev til pasienten - utgående
D Diverse prøvesvar
EI Epikrise - innkommende
EU Epikrise - utgående
HI Henvisning - innkommende
HU Henvisning - utgående

Velg ønsket dokumenttype, og trykk Enter.

Velger man 'Diverse prøvesvar' må man velge type svar.

Dokumenttypen  bestemmer  hvor  dokumentet  plasseres  i  systemet.  Alle  dokumenter  scannes  som
bildefiler i formatet *.tif (Tagged Image File).
 

2.11.5 Dokumentasjon i journal

Dersom alle scannede dokumenter skal dokumenteres i pasientens journal med type dokument, dato
og avsender, må funksjonen ”Dokumentasjon” aktiveres.

Dokumentasjonen  vises  i  oversikten  over  tidligere  notater  i  pasientenhovedmenyen,  samt  i  enten
korrespodansevinduet eller under Diverse undersøkelser.
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Under korrespodanse finner vi det vi skannet inn som :
· Annen korrespodanse
· Brev til pasienten
· Henvisninger
· Epikriser

Under 'Diverse undersøkelser' finner vi det vi skannet inn som 'Diverse prøvesvar'.
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2.11.6 Automatisk signering av scannede dokumenter

Dersom du ønsker at epikriser,  henvisninger,  røntgen svar  eller  histologi  svar  skal  signeres manuelt
under  importerte  meldinger,  må funksjonen “Signering  av  scannede dokumenter”  aktiveres.  Dersom
funksjonen ikke er aktivert, vil ikke de dokumenttypene legge seg til signering.

2.11.7 Manuell signering av scannede dokumenter

For  å  signere  dokumenttypene  epikriser  og  henvisninger  manuelt,  må  funksjonen  “Signering  av
skannede  dokumenter”  være  aktivert.  Signeringen  kan  kun  utføres  av  legen  som  er  valgt  som
journalansvarlig  lege  ved  innscanningen  av  dokumentet.  For  å  signere  disse  dokumentene  senere,
trykk  Alt+M  (oversikt  over  elektroniske  meldinger)  når  du  befinner  deg  i  startmenyen.  Usignerte
dokumenter vil også vises dersom du trykker Alt+G for å vise gjenværende oppgaver når du befinner
deg  i  startmenyen  og  'Vise  sign.  brytere'  -  bryteren  står  på  (grønn).  Etter  at  du  har  scannet  inn
dokumenter og ønsker å signere disse, trykk Alt+M når du befinner deg i startmenyen. Trykk deretter
f.eks. Ctrl+E for å vise usignerte epikriser, eller Ctrl+R for å vise usignerte røntgensvar. Dokumentene
vil forhåndsvises i feltet til høyre i vinduet.
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Dersom det ikke finnes usignerte dokumenter vil du få beskjed om dette.

For å signere valgt dokument, trykk Alt+S. Svar ”Ja” for å bekrefte at du skal signere dokumentet.

Dokumentet er nå signert.

2.11.8 Endre midlertidig lagringsområde

Dersom  legekontoret  har  store  mengder  dokumentsider  som  skal  scannes  inn,  kan  dette  gjøres
fortløpende uten at sidene må plasseres på pasient  med en gang.  Dokumentsidene scannes inn på
vanlig  måte  uten  å  opprette  dokument  på  pasient.  Dokumentsidene  lagres  isteden  på  et  midlertidig
lagringsområde,  og kan hentes fram senere  for  å  plasseres  på dokumenter.  For  å  endre  midlertidig
lagringsområde, trykk Alt+M når du befinner deg i innscanningsvinduet.
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2.11.9 Endre dokumentasjonstekst

Hvis  man  ønsker  å  endre  dokumentasjonsteksten  i  pasientjournalen,  kan  dette  gjøres  ved  å  trykke
Alt+J. Man får da opp listen over de forskjellige dokumenttypene:

 

Velg dokumenttypen du ønsker å endre dokumentasjonstekst på og trykk Enter. Vi ser da koden som
legges inn i journal ved scanning av valgt dokument.
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Denne koden er nå mulig å endre. Skriv inn ønsket kode og trykk Enter. Listen vil oppdateres med den
nye koden og ved scanning vil dokumentasjonen i journal endres.

2.12 Søking i alle pasienters journal

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)
Alt+1 Journallinjer med en kode (ord eller kode som finnes i journalteksten)
Alt+2 Diverse pasientstatistikk

2.12.1 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).
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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.

2.12.2 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.
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2.12.3 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 .

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.



Startmenyen 169

© 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.

2.12.4 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. r

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.
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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.  
5. Nytt søk hvor alle søkekriteriene nullstilles med Alt+N

2.13 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.
-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).
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2.13.1 Nytt i beskjedmenyen (2015 R1)

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
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.
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2.13.2 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.
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). 
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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.

2.13.3 Kvitteringsfunksjonen

Dersom avsender ber om kvittering for mottatt beskjed kan man velge å kun sende kvittering tilbake til
avsender om at beskjeden er mottatt, 
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. 



System X brukermanual176

© 2016 Hove Medical Systems AS

2.13.4 Flervalgsknapp i beskjedmeny

Bak flervalgsbryteren er følgende funksjoner tilgjengelige :

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

2.13.5 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.
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Vinduet som popper opp ser helt annerledes ut enn i forrige versjoner av SystemX :

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.
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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.

2.13.6 Skrive beskjed/Skrive lang 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
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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  ,
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'.
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Avslutt  med  Ctrl+W.  Man  kan  også  rediger  beskjeden  i  en  teksteditor  via  Ctrl+T,  når  man  står  i
skrivefeltet.

2.13.6.1 Skrive oppgave beskjed

Vi skriver beskjeden på vanlig måte og lagrer.

Beskjeden viser seg da i beskjedoversikten.
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Marker beskjeden og trykk Alt+O for å merke beskjeden som en oppgave. Den blir merket med 'U' for
uferdig i listen.

For å se på alle oppgavebeskjeden man har trykk Ctrl+O. Her kan vi  også merke de som ferdig når
oppgaven er utført.
Vi kan også se alle oppgavebeskjeder vi har skrevet til andre ved å trykke på Ctrl+V.
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2.13.7 Skrive beskjed til avtalebok

For å skrive en beskjed til avtalebok, trykk Ctrl+B når du befinner deg i avtaleboka eller Alt+B når du
står i Beskjedmenyen. Listen over tilgjengelige avtalebøker vil vises. Bla deg opp/ned i listen, og trykk
Enter for å velge avtaleboka som beskjeden skal skrives til.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE



Startmenyen 183

© 2016 Hove Medical Systems AS

Esc Ut av vinduet
Enter Hente valgte bøker
Ctrl+A Vis alle avtalebøker på tvers av kontorer
Ctrl+I Vis alle avtalebøker (inklusiv inaktive)
Ctrl+V Velge alle På/Av

Hvis avtalebokbeskjeden skal vise seg i flere bøker, marker alle de det skal vises i og trykk 'Enter'. 
Man kan nå markere flere bøker både via tastatur og mus.
For å markere flere med musen hold venstre museknappen inne og dra deg oppover/nedover listen.
Hold Ctrl tasten inne og klikk på alle bøkene du vil velge.

Markerte bøker for et kryss foran navnet.

Skriv  beskjeden,  og  trykk  Tabulator  for  å  gå  til  feltene  for  dato  og  visningstidspunkt.  Velg  dato  fra
kalenderen,  og  eventuelt  tidspunkt  for  visning  av  beskjeden  i  avtaleboka.  Lagre  beskjeden  ved  å
trykke Ctrl+W.
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet
Ctrl+W Lagre beskjed
Ctrl+G Merkes som ugjort oppgave
Ctrl+D Sette/Fjerne dagens dato som visningsdato
Ctrl+B Avtalebøker
Ctrl+R Sette repeterende beskjeder f.o.m. visningsdatoen
Sette Visningsdato Sette visningsdato til dagens dato ved ny beskjed 

Beskjeden  vil  nå  vises  automatisk  i  valgt  avtalebok  på  den  angitte  dato,  og  eventuelt  klokkeslett
dersom dette er angitt på beskjeden. Om du har skrevet en lang beskjed, vil beskjeden kunne leses i
feltet som kommer fram under når vi markerer 'lange beskjeden'.

-ikonet  forteller  oss  at  det  ligger  en  'lang  beskjed'  her  i  tillegg  til  det  korte.Marker  beskjeden  og
teksten viser seg.
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2.13.8 Skrive beskjed til andre

For å skrive en beskjed til andre brukere, trykk Alt+S når du befinner deg i beskjedvinduet. 
Marker de(n) brukere(n) som skal ha beskjeden i feltet til venstre.
Skriv inn beskjeden og ev. fyll ut dato og visningstidspunkt feltet.

Man kan nå markere flere brukere både via tastatur og mus.
For å markere flere med musen hold venstre museknappen inne og dra deg oppover/nedover listen.
Hold Ctrl tasten inne og klikk på alle brukere du vil sende beskjeden til.

Dersom du ønsker en kvittering på at beskjeden er lest, trykk Ctrl+K.
For å merke beskjeden som en oppgavebeskjed, trykk Ctrl+G. 

Lagre/sende beskjeden ved å trykke Ctrl+W.

Dersom  du  setter  datoen  til  dagens  dato,  og  visningstidspunktet  til  00:00,  vil  beskjeden  vises
umiddelbart hos alle brukere. Ellers vil beskjeden vises automatisk på den angitte dato,  og eventuelt
klokkeslett dersom dette er angitt på beskjeden.
Brukerne kan også se beskjeden i sitt beskjedvindu.

2.13.9 Skrive beskjed til deg selv

For å skrive en beskjed eller huskeliste til deg selv, trykk Alt+N når du befinner deg i beskjedvinduet.
Skriv inn beskjeden, For å merke beskjeden som en oppgavebeskjed, trykk Ctrl+G. 

Trykk deretter Tabulator for å gå til feltene for dato og visningstidspunkt. Velg dato fra kalenderen som
vises, og eventuelt tidspunkt for visning av beskjeden. Lagre beskjeden ved å trykke Ctrl+W.
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Dersom  du  setter  datoen  til  dagens  dato,  og  visningstidspunktet  til  00:00,  vil  beskjeden  vises
umiddelbart  hos  deg  selv.  Ellers  vil  beskjeden  vises  automatisk  på  den  angitte  dato,  og  eventuelt
klokkeslett dersom dette er angitt på beskjeden.

Du kan også se beskjeden i ditt eget beskjedvindu.

2.13.10 Skrive pasientbeskjed

Du må ha valgt en pasient på forhånd for å kunne skrive pasientbeskjeder. Menyvalgene for skriving
av beskjeder som er
knyttet til en bestemt pasient er derfor ikke tilgjengelige uten at pasienten er valgt på forhånd.

For å skrive en pasientbeskjed, trykk Alt+B når du befinner deg i pasienthovedmenyen. Trykk deretter
Alt+P. Skriv inn beskjeden. For å merke beskjeden som en oppgavebeskjed, trykk Ctrl+G. 

For å merke beskjeden som OBS, trykk Ctrl+O. OBS beskjeder popper fram på skjermen ved henting
av pasienten fra kartoteket/avtaleboka.

Trykk Tabulator for å gå til feltene for dato og visningstidspunkt. Velg dato fra kalenderen som vises,
og eventuelt tidspunkt for visning av beskjeden. Lagre beskjeden ved å trykke Ctrl+W.

Dersom  du  setter  datoen  til  dagens  dato,  og  visningstidspunktet  til  00:00,  vil  beskjeden  vises
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umiddelbart  hos  deg  selv.  Ellers  vil  beskjeden  vises  automatisk  på  den  angitte  dato,  og  eventuelt
klokkeslett dersom dette er angitt på beskjeden.
Pasientbeskjeden vil vises i beskjedfeltet i pasienthovedmenyen. OBS beskjeder vises med rød skrift.

2.13.11 Skrive pasientbeskjed til annen bruker

Du  må  ha  valgt  en  pasient  på  forhånd  for  å  kunne  skrive  pasientbeskjeder  til  en  annen  bruker.
Menyvalgene for skriving av beskjeder som er knyttet til en bestemt pasient er derfor ikke tilgjengelige
uten at pasienten er valgt på forhånd. For å skrive en pasientbeskjed, trykk Alt+B når du befinner deg i
pasienthovedmenyen. Trykk deretter Alt+P. 
Fremgangsmåten her er den samme som når man skriver vanlig pasientbeskjed bortsett fra at vi må i
tillegg merke alle de brukerne som skal ta imot den beskjeden i tillegg.

Skriv inn beskjeden. 

Merke bruker(e) som skal ha beskjeden.

For å merke beskjeden som en oppgavebeskjed, trykk Ctrl+G. 

For å merke beskjeden som OBS, trykk Ctrl+O. OBS beskjeder popper fram på skjermen ved henting
av pasienten fra kartoteket/avtaleboka.

Trykk Tabulator for å gå til feltene for dato og visningstidspunkt. Velg dato fra kalenderen som vises,
og eventuelt tidspunkt for visning av beskjeden. Lagre beskjeden ved å trykke Ctrl+W.



System X brukermanual188

© 2016 Hove Medical Systems AS

2.13.12 Flytte beskjed til liste over leste beskjeder

Velg beskjed i listen, og trykk Alt+F for å flytte beskjeden til listen over leste beskjeder.

Svar ”Ja” for å bekrefte flytting av beskjeden.

2.13.13 Liste over leste beskjeder

Beskjeder som blir flyttet over til listen over leste beskjeder kan fortsatt leses. 
Vi kan lese de enten ved å trykke på Alt+L (Lese inaktive beskjeder i en periode) eller Ctrl+L (Lese alle
inaktive beskjeder jeg har sendt/motatt).

Hvis vi velger Alt+L ser vi beskjeder som er satt som inaktive x-antall dager bakover i tid.
Antall  dager  er  personlig  innstilling  og  settes  opp  ved  å  trykke  på  'Periode-bryteren'som  ligger  bak
Flervalgsbryteren.
I eksempelet under er det satt opp 7 dager.
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Forhåndsoppsatt antall dager ser vi også under L-bryteren (7 dager i eksempelet).

Trykk Alt+L. Inaktive (fjernede) beskjeder viser seg.

Trykk Ctrl+L. Listen som viser seg er lenger nå. Her ser vi alle inaktive beskjeder sendt fra meg eller til
meg uavhengig av dato.

2.13.14 Reaktivere beskjed som er satt som inaktiv

For å flytte en/flere beskjed tilbake fra listen over inaktive marker aktuell beskjed og trykk Alt+R.
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Svar 'Ja' for å bekrefte reaktivering.

Vi kan reaktivere kun en beskjed om gangen. Hvis vi prøver å markere flere beskjeder og reaktivere
de samtidig får vi følgende beskjed :

2.13.15 Slette beskjeder permanent

Velg hvilke(n) inaktiv(e) beskjed(er) du vil slette permanent ved å markere de enten ved hjelp av mus
eller tastatur og trykk Ctrl+Delete.
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Svar ”Ja” for å bekrefte slettingen. Beskjeden er slettet og blir borte fra listen.

2.13.16 Utskrift av valgt beskjed

Når  du  befinner  deg  i  beskjedvinduet,  velg  beskjed  i  liste.  Trykk  deretter  Ctrl+1.  Svar  ”Ja”  for  å
bekrefte utskrift av valgt beskjed.

2.13.17 Utskrift av alle beskjeder

Når du befinner deg i beskjedvinduet, trykk Ctrl+U for å skrive ut alle beskjeder i lista. Svar ”Ja” for å
bekrefte utskrift av alle beskjeder.

2.14 Opsjoner

Opsjonsmenyen er det muligheter for å endre oppsett og utseende i  programmet. Noen endringer vil
påvirke alle brukere på kontoret.  Det er derfor viktig at  man ikke gjør  endringer  i  noen av modulene
uten  å  vite  hva  dette  innebærer.  Hvis  det  er  usikkerhet  angående  bruk  av  noen  av  funksjonene  i
opsjonsmenyen ta kontakt  med kontorets  administrator  eller  ring  service  nummeret  til  Hove  Medical
Systems! 

Alle knappene øverst i Opsjonsmenyen aktiverer funksjoner som ikke er knyttet til en bestemt pasient.
Ved  å  holde  musepekeren  over  en  knapp  vil  du  kunne  se  en  kort  hjelpetekst  som  beskriver
funksjonen.
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+A Generere avtalebok
Alt+C Kombinasjon av avtalebøker
Ctrl+A Apotekliste
Alt+B Brukerliste
Alt+D Daglig oppdatering av samtlige leger
Alt+E Egne programoppsett
Alt+F
Ctrl+B

Innlesning av fastlegelister / diskett
Innlesning av OCR filer fra BBS

Alt+H Henvisningsadresser/Adresseliste
Alt+I Diagnoseliste
Alt+K Kontorinformasjon
Alt+L Analyse- og laboratorieregister
Alt+M Maler til brev, henvisninger og epikriser
Alt+N Informasjon om nytt program
Alt+O Dataadresser
Alt+P Programbrytere
Alt+R Regnskapskontroll
Alt+S Skrivervalg
Ctrl+S Samletakster
Alt+T Takstliste
Alt+U Vedlikehold av egendefinerte kontaktkoder
Alt+X Tekster
Alt+1 Skjemaoversikt
Alt+2 Slå sammen dobbeltregistrerte pasienter

Velg bruker for å sette skjulte brytere

Ctrl+G Sette brytertilgang på grupper(Kun for administrator)
Alt+G Administrere brukergrupper
Ctrl+E
Ctrl+Z

Endre operasjonstypene
Statistikkløsning for tilbakemelding for sykmeldere på egen sykmeldings
praksis

Ctrl+M
Ctrl+L
Ctrl+X
Ctrl+K
Ctrl+P

Medisinske prosedyrekoder og takster
Last ned og oppdater medisinliste og refusjonspunkter
Åpne XML-leser
Endre konfigurasjon av kortterminal
Endre tilkoblingsparametre for pasientrekvisisjon

Ctrl+N Nettbok oppsett

2.14.1 Generere avtalebok

Fra Opsjonsmenyen har man mulighet til å generere avtalebøker ved hjelp av funksjonen Alt+A. Dette
innebærer  at  vi  setter  opp  en  mal  for  hvordan  timeoppsettet  skal  være  og  deretter  genererer
avtaleboken for et gitt tidsrom.

Hvis man ønsker å gjøre endringer i en avtalebok som allerede er i bruk og det er registrert pasienter
på timer i denne, vil ikke timer som er registrert som opptatt endres. 
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Fra Opsjonsmenyen trykker vi Alt+A. Vi får da tilgang til følgende meny:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+E Endre avtalebokens navn
Ctrl+N Ny avtalebok
Ctrl+R Registrere ny eier av valgt avtalebok
ENTER Hente valgt avtalebok
Ctrl+F Fast avtalebok av/på
Ctrl+V Vise inaktive avtalebøker
Ctrl+Del Deaktivere/aktivere valgt avtalebok

2.14.1.1 Generere avtalebok med brukerkobling

Generering av avtalebok med brukerkobling brukes når man ønsker at en avtalebok skal være koblet
til en bruker. Dette fører blant annet til at brukerens navn automatisk vil bli koblet på timekort og brev
vedrørende endring av time.

I forbindelse med utsending av bekreftelse på time via SMS, vil mottaker av meldingen se hvilken lege
man har fått time hos når avtaleboken er koblet mot en lege. 

For å generere ny avtalebok, trykk Ctrl+N. Vi får da opp følgende valg:

Ved å svare "Ja" får  man opp brukerlisten:
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Velg  brukeren  avtaleboken  skal  knyttes  opp  mot  og trykk  Enter.  Vi  får  da  spørsmål  om vi  ønsker  å
lage ny avtalebok for valgt bruker.

Ved å svare "Ja" ser vi at det blir opprettet en avtalebok med brukerens navn i listen.

Vi har nå kun opprettet navnet på avtaleboken. Videre skal vi sette opp avtalebokens mal. Trykk Enter,
og vi kommer inn i menyen "Ukeoppsett for angitt avtalebok"
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Sett inn periode 1 i avtaleboken og trykk på TAB-tasten:
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Vi  ser  nå  at  timene  i  periode  1  vises  i  feltet  "Avtaletider".  Gå  videre  til  periode  2,3  osv  og  sett  inn
ønsket varighet. Fortsett helt til timeoppsettet for dagen er ferdig.



Startmenyen 197

© 2016 Hove Medical Systems AS

I  feltet  "Koder" kan man velge å sette inn koder som forteller  hva slags time valgt  time er.  Standard
koder  hentes  frem ved hjelp  av  Ctrl+Alt+L  og velges  ved  å  markere ønsket  kode  og  deretter  trykke
Enter:

Velger  man  en  kode  for  timen,  vil  denne  koden  vises  i  avtaleboken.  (Se  "  Sette  kode  på  time  i
avtalebok" )

Når man har lagt inn alle timene og eventuelt kodene, må vi lagre med Ctrl+W Vi må deretter bekrefte
av vi ønsker å lagre malen for denne dagen.
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Dagen blir lagret og programmet går automatisk til neste dag.

Hvis alle dagene er forskjellig må man legge inn hver enkelt dag slik som det er gjort for mandag, men
hvis flere av dagene er like kan man kopiere en dag til en annen.

Stå på valgt dag og velg "Hent mal"

Vi får deretter opp malene som er tilgjengelige:
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Marker riktig dagsmal og trykk Enter.

 Ved å svare "Ja" vil vi i dette tilfellet  kopiere mandagsmalen inn på tirsdag.

I maloversikten har vi nå en mandagsmal og en tirsdagsmal som kan benyttes som maler senere.

Når alle dagene er lagt inn velger vi Alt+G for å generere avtaleboken. Vi får opp følgende bilde:
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Her er det to muligheter for å legge inn periode det skal genereres avtalebok for:

1.  Uke:  Her  legger  vi  inn  en  og  en  uke  som  avtaleboken  skal  genereres  for  ved  å  markere  en  av
datoene i den valgte uka, for deretter å trykke Alt+1. Valgt uke legges i feltet "Valgt tidsrom". 
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2. Periode: Her legger vi inn en turnus periode. Vi markere en dag i valgt uke og deretter trykker vi Alt
+1. Denne uken legger seg i feltet "Fra uke" og deretter velger vi den uken vi ønsker at perioden skal
vare til og trykker Alt+1
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Vi har her valgt fra uke 28 i 2012 til uke 28 i 2013. Deretter må vi overføre disse ukene til feltet "Valgt
tidsrom". Dette gjør vi med Alt+2.
Husk å svare JA på bekreft spørsmålet.
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Når ukene er overflyttet, startes genereringen av avtaleboken med Ctrl+W.



System X brukermanual204

© 2016 Hove Medical Systems AS

Når genereringen er ferdig, trykk EXIT tilbake til Startmenyen og hent opp avtaleboken som beskrevet
i "Bytte avtalebok"

2.14.1.2 Generere avtalebok uten brukerkobling

En avtalebok som brukes  på laboratoriet og ikke er direkte knyttet mot noen av brukerne på kontoret
er et eksempel på en avtalebøker uten brukerkobling.  

For å generere ny avtalebok trykk Ctrl+N. Vi får da opp følgende valg:

Ved å svare "Nei" blir det lagt til "Ny bok" i listen over avtalebøker.
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Ønsker vi at navnet på avtaleboken skal være noe annet enn "Ny bok", trykker vi Ctrl+E.

Trykk  deretter  Enter  og  følg  videre  fremgangsmåten  som  er  vist  i  "Generere  avtalebok  med
brukerkobling".

2.14.1.3 Endre avtalebokens navn

Hvis vi ønsker å endre avtalebokens navn, trykk Ctrl+E, gjør endringen og deretter trykk Enter.
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Etter at endringen er gjort vises dette i listen over avtalebøker:

2.14.1.4 Registrere ny eier av valgt avtalebok

Denne funksjonen gjør at eieren av avtaleboken blir forandret. ( Vær oppmerksom på at dette fører til
at ved henting av pasient fra avtalebok vil legen som følger pasienten endres.)

Marker  avtaleboken du ønsker  at  skal  skifte  eier  (Legg merke  til  id-nummeret  som står  til  høyre  for
brukerens navn)
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Trykk deretter Ctrl+R

Svar "Ja" hvis du ønsker å endre eier.
Marker deretter brukeren som skal ta over som eier av avtaleboken og trykk Enter



System X brukermanual208

© 2016 Hove Medical Systems AS

 Vi  ser  nå  at  navnet  på  avtaleboken  er  uforandret,  men  at  id-nummeret  er  endret.  Dette  betyr  at
brukeren med id-nummer 1001(Sysadmin) er eieren av avtaleboken.

Hvis man ønsker å endre navnet gjøres dette som forklart i "Endre avtalebokens navn"

2.14.1.5 Sette fast avtalebok på / av

Programmet er laget slik at hvis man er lege så får man automatisk opp sin egen avtalebok når man
går  til  avtalebok  fra  Pasienthovemenyen.  Hvis  man  er  medhjelper  kommer  man  automatisk  inn  på
avtaleboken til den legen man jobber innunder.

Hvis man som bruker ønsker at en annen avtalebok en den som blir hentet opp automatisk skal settes
som fast avtalbok ved henting, kan dette gjøres fra  Opsjoner og Avtalebøker.

Marker avtaleboken man ønsker det skal opprettes en fast kobling mot.

Trykk deretter Ctrl+F
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Vi ser nå at avtaleboken vi ønsket skulle være fast, blir markert rød. 

Ønsker vi å fjerne merkingen av fast avtalebok trykker vi Ctrl+F på nytt. 

2.14.1.6 Vise inaktive avtalebøker

I listen over avtalebøker, ser vi kun de aktive avtalebøkene. Ved å trykke Ctrl+V får vi også listet opp
de avtalebøkene som er satt inaktive(Markert i blått):

For å aktivere en av de inaktive bøkene, se "Deaktivere/aktivere valgt avtalebok"

For å kun vise de aktive avtalebøkene igjen, trykk Ctrl+V.

2.14.1.7 Deaktivere aktivere valgt avtalebok

1. Deaktivere avtalebøker:
Hvis det er aktive avtalebøker som vi ønsker deaktivert markerer vi avtaleboken i listen og trykker Ctrl
+Del:
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Hvis avtaleboken vi prøver å sette innaktiv inneholder timer, får vi beskjed om dette. Svar "Ja" hvis du
ønsker å fortsette.

Vi  ser nå at "Avtalebok 4" er markert med blå skrift.  Dette betyr  at den er satt  innaktiv og hvis  vi  nå
trykker Ctrl+V vises ikke avtaleboken i listen over aktive avtalebøker mer.
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2: Aktivere avtalebøker:
Hvis en avtalebok er deaktivert og vi ønsker å aktivere denne, må vi først hente frem alle avtalebøker.
Dette gjøres ved å trykke Ctrl+V:

Vi må deretter markere avtaleboken som vi ønsker å endre fra inaktiv til aktiv
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Når riktig avtalebok er markert, trykker vi Ctrl+Del. Dette gjør at avtaleboken endrer status fra inaktiv til
aktiv. Dette ser vi ved at avtaleboken ikke er markert med blå farge:

Vi trykker deretter Ctrl+V for å kun se de aktive avtalebøkene igjen:
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2.14.2 Kombinasjoner av avtalebøker

Ofte  er  det  hensiktsmessig  å  ha  kunne  jobbe  med  flere  avtalebøker  samtidig.  Kombinasjoner  av
avtalebøker kan vi lage fra Opsjoner og Alt+C  

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+N Ny kombinasjon
Alt+E Endre navn på kombinasjonen av avtalebøker
Alt+F Fast kombinasjon
Alt+H Hente avtalebøker for valgt kombinasjon
Enter Hente kombinasjon
Ctrl+Del Slette valgt registrering fra lista

2.14.2.1 Ny kombinasjon

For å lage en ny kombinasjon av avtalebøker, trykk Alt+N.

 

 Vi må deretter lage et navnet på kombinasjonen.
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Etter at navnet er skrevet inn, trykk Enter.

Vi ser nå at navnet på kombinasjonen ligger i feltet for "Kombinasjonsnavn". Videre må vi velge hvilke
avtalebøker som skal inngå i kombinasjonen. Dette gjøres ved å trykke Alt+H

Gjenta prosessen til alle avtalebøkene som skal inngå i kombinasjonen ligger i feltet "avtalebøker".
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Denne kombinasjonen kan nå benyttes i avtalebok fra Hovedmenyen. Se også "Velge kombinasjon av
avtalebøker"

2.14.2.2 Endre kombinasjonens navn

Når vi  har en kombinasjon av avtalebøker kan vi  endre navnet  denne kombinasjonen har  fått.  Dette
gjør vi ved å markere kombinasjonen vi ønsker å endre navn på og deretter trykke Alt+E

Vi får da opp navnet til kombinasjonen og kan endre dette.

Trykk deretter Enter. Vi ser nå at navnet på kombinasjonen er endret.



System X brukermanual216

© 2016 Hove Medical Systems AS

2.14.2.3 Fast kombinasjon

Hvis  vi  ønsker  at  vi  skal  automatisk  komme  inn  i  en  kombinasjon  av  avtalebøker  når  vi  åpner
avtaleboken gjøres dette ved å trykke Alt+F

Kombinasjonens navn blir markert med rød skrift.

  

2.14.2.4 Hente avtalebøker for denne kombinasjonen

Hvis  vi  har  laget  en  kombinasjon  av  avtalebøker  kan  vi  legge  til  flere  avtalebøker  ved  en  senere
anledning. Dette gjøres ved å markere riktig kombinasjon av avtalebøker og deretter trykke Alt+H.
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Vi markerer deretter den nye avtaleboken vi ønsker skal inngå i kombinasjonen og trykker Enter

Ønsker vi å fjerne en avtalebok fra kombinasjonen, markeres aktuell bok og trykk deretter Ctrl+Del 

2.14.2.5 Slette kombinasjonen av avtalebøker

For å slette en kombinasjon av avtalebøker, markerer vi først kombinasjonsnavnet og deretter trykker
Ctrl+Del.

Vi må da bekrefte at vi ønsker å slette kombinasjonen.
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Vi svarer "Ja" for å bekrefte at vi ønsker å slette kombinasjonen.

 

Vi ser at kombinasjonen er slettet.

2.14.3 Apotekliste

Apoteklisten er en liste over alle apotek som er registrert i  forbindelse med eResept oppstart  og ved
skriving av telefax og telefonresepter. 
Se "Merke resept som telefon/telefaxresept"

2.14.3.1 Registrere nytt apotek

For å registrere et nytt apotek i listen må vi stå i apoteklisten (Opsjoner og Ctrl+A)

Deretter må vi trykke Alt+N og registrere apotekets navn, telefonnummer og/eller faxnummer
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Etter at dette er registrert, trykk Enter

Vi ser nå at apoteket er registrert i listen og kan brukes ved skriving av telefon og faxresept.

2.14.3.2 Endre apotek

Hvis det  er  et  apotek i  listen som vi  ønsker  å gjøre endringer  på må vi  først  markere apoteket  som
skal endres.
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Deretter må vi trykke Alt+E

Vi gjør deretter de endringene som måtte være ønskelige
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Vi trykker deretter Enter og ser nå i lista over apoteket, de endringer vi gjorde.  

2.14.3.3 Slette apotek

Ønsker vi å slette et apotek fra apoteklisten, markerer vi apoteket som  vi ønsker skal slettes.

Deretter trykker vi Ctrl+Del og vi får følgende spørsmål
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Svar "Ja" hvis dette er riktig apotek. Vi ser videre at apoteket vi fjernet er slettet fra listen.

2.14.4 Brukerliste

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Gå ut av brukerlisten
ENTER Hente brukeropplysninger
Ctrl+E
Ctrl+Y

Endre brukerpersonalia
Endre bryterinstillinger for valgt bruker

Ctrl+G Brukerens gruppetilhørighet
Ctrl+I Identitetsendring
Ctrl+N Registrering av ny bruker
Ctrl+S Opprett  bruker,  endre  bruker  og  importer  PKI  sertifikater  i  MediLink

(MediLink 2.0)
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Ctrl+K Kontortilkobling
Ctrl+P Hjelpebryter for overskredet passord (Gjelder kun administrator)
Ctrl+V Vise alle brukere
Ctrl+Delete Merke bruker aktiv/innaktiv
Ctrl+X Koble valgt bruker til ekstern avtalbok på internett
Ctrl+B Brukerens brukernavn og passord til bookingsystemet på sykehus
Ctrl+M Merkes for mottak av meldinger fra Importprogrammet  
Ctrl+O Overvåkning av importerte meldinger
Ctrl+D Merke/avmerke for å starte dagsavsluttning ved automatisk programstopp

2.14.4.1 Registrere ny bruker

Vi registrerer en ny bruker ved hjelp av Ctrl+N fra brukerlisten.

Man må først velge hvilket kontor brukeren skal tilhøre hvis det er registrert flere kontorer. Velg riktig
kontor og trykk Enter.  
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Vinduet for endring/ny registrering av pasient blir hentet frem.
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Ved  hjelp  av  TAB  tasten  kan  man  forflytte  seg  fra  felt  til  felt.  Det  er  viktig  å  fylle  ut  mest  mulig
informasjon, da dette blir brukt i diverse utskrifter i System X. 
Særlig viktig er det at legene fyller ut fødselsdato, personnummer, HPR-nummer og HER-ID.

Ved registrering av passord må dette registreres først i feltet "Passord" og deretter i "Passordkontroll"

Passordet må bestå av minimum 6 tegn, bokstaver, tall eller tegn. 

Husk å lagre med Ctrl+W.

2.14.4.2 Endre bruker

Ved endring av brukerinformasjonen velger man Ctrl+E fra  brukerlista.

Man kommer da inn i brukerinformasjonsbildet og kan gjøre de endringen man måtte ønske.
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Husk å lagre endringen med Ctrl+W

2.14.4.3 Endre kontortilhørighet

Hvis en bruker har endret kontortilhørighet, må dette registreres fra brukerlista. 

Alle kontorer får tildelt et nummer og dette vises i feltet "Kontor" foran hver bruker i brukerlista.

Marker brukeren som skal endre kontortilhørighet og velg Ctrl+K. Dette fører til at vi kommer til vinduet
for registrering/endring av kontorinformasjon.
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Hvis kontoret som brukeren er flyttet til  ligger  i  lista  over  kontorer,  marker dette  og trykk Enter.  Hvis
kontoret ikke tidligere registrert, må dette gjøres først ved hjelp av Alt+N (Se "Kontorinformasjon")

Tilbake i brukerlisten ser vi at brukeren nå tilhører kontor 102.

2.14.4.4 Hjelpebryter for overskredet passorddato

Som  administrator  har  man  mulighet  til  å  sette  nytt  passord  på  brukere  som  ikke  har  klart  å  bytte
passord innen tidsfristen.

Dette gjøres ved at man markerer brukerens navn i brukerlisten og deretter velger bryteren  Ctrl+P
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Administrator får spørsmålet om det skal settes nytt passord på valgt bruker. Ved å svare "Ja" på dette
spørsmålet får man tilgang til å endre passordet. Husk å lagre ved hjelp av Ctrl+W

2.14.4.5 Vise alle brukere/endre status

Når man henter opp brukerlista, vises kun de aktive brukerne

Ved hjelp av bryteren Ctrl+V kan man se alle aktive og deaktiverte brukere. 

Aktive brukere er markert med fargen svart.
Inaktive brukere er markert med fargen rød

For  å  endre  status  på  brukere  benytt  bryteren  Ctrl+Del.  Man  må  bekrefte  at  man  ønsker  å  endre
status.
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Deretter ser vi at brukeren vi endret status på ligger i brukerlista som aktiv.

2.14.4.6 Koble valgt bruker til ekstern avtalebok på internett

Hvis legekontoret benytter en løsning hvor deler av avtaleboken til legene ligger ute på Legekontorets
hjemmeside, må dette registreres i Brukerlista.

 Marker legens navn og trykk deretter Ctrl+X. Dette fører til at det blir satt et merke i feltet "I.nett"
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Ved  hjelp  av  denne  funksjonene  vil  de  timene  som  er  satt  som  "internett  timer"  (Se  "Generere
avtalebok") i avtaleboken til aktuell lege, kunne hentes frem på Legekontorets hjemmeside.
  

2.14.4.7 Merke bruker som mottaker av meldinger fra Import  programmet

Hvis  kontoret  benytter  seg  av  sending  av  mottak  av  EDI  meldinger,  er  det  mulighet  for  at  noen
meldinger inneholder feil som gjør at meldingene feiler ved innlesning.
En  eller  flere  brukere  på  kontoret  kan  settes  opp  til  mottak  av  en  melding  som  forteller  når
innlesningen har feilet.

Den eller de som skal motta meldingen må markeres og deretter merke brukeren ved å trykke Ctrl+M.
Brukeren får da et merke i feltet "EDI".

 Får å lese inn meldinger som har lagt seg i Karantenelista se "Lese inn meldinger fra karantenelista"

2.14.4.8 Overvåkning av importerte meldinger

Fra brukerlisten kan man sette opp medhjelpere til  å overvåke legenes innkommende svar som skal
signeres (Se "Oversikt elektronisk mottatte meldinger" og "Laboratoriet fra Startmeny"). 

For å gi en medhjelper tilgang til å overvåke legens innkomne svar må man markere medhjelperen sitt
navn og deretter trykke Ctrl+O. Vi ser da at medhjelperen få et merke i feltet  "O".
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2.14.4.9 Merke/avmerke dagsavsluttning ved automatisk programstopp

Fra  brukerlisten   er  det  mulig  bestemme  at  funksjonen  "Daglig  oppdatering  for  samtlige  leger"  blir
aktivert når en lege logger seg ut av System X.
Marker legens navn og trykk Ctrl+D. Vi ser at legen får en markering i feltet  "Opdat".

2.14.5 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
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Alt+A Koble seg til annen leges medisinliste
Alt+N Registrere brukernavn til bruk ved programstart
Alt+L Registrere programlås for denne maskinen

2.14.5.1 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 BRUKER UTEN VEILEDNING FRA HOVE MEDICAL SYSTEMS

2.14.5.2 Farvesetting

Det er mulig for hver enkelt bruker å sette sine egne farger på programmet. Dette gjøres fra menyen
farvesetting:
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2.14.5.2.1  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 :

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.



Startmenyen 235

© 2016 Hove Medical Systems AS

I praksis vil endringen se slik ut: 
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2.14.5.2.2  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.
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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"

2.14.5.2.3  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.
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Vi får da spørsmål om vi ønsker å hente orginalfargen til formen "Generell". Svar "Ja".

Bekrefte valget ved å svare "Ja".
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Vi ser nå at formen "Generell" har fått tilbake sin orginale farge.

2.14.5.2.4  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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2.14.5.3 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

2.14.5.4 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. 

2.14.5.5 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

2.14.5.5.1  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.

2.14.5.5.2  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.

2.14.5.5.3  Kopiere font til en annen bruker

Hvis man ønsker å kopiere en 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.

2.14.5.5.4  Kopiere font til alle brukere

Ønsker  man  å  kopiere  sine  egne  font  innstillinger  til  alle  andre  bruker  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. 

2.14.5.6 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 i
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dette vinduet.

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

2.14.5.7 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. 

2.14.5.8 Kopiere annens 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 ifra 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.

2.14.5.9 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".

2.14.5.10 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.

2.14.5.11 Registrere programlås for denne maskinen

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

Trykk Alt+L

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

2.14.6 Kontorinformasjon

Kontorinformasjon gir oss tilgang til opplysningene som er satt på kontoret. Fra samme meny setter vi
opp innstillinger for mottak av SMS og eventuelt passordvarighet for alle brukerne på kontoret.

2.14.6.1 Kontorinformasjon

Under kontorinformasjon kan vi registrere et nytt kontor eller endre et tidligere registrert kontor. I tillegg
kan  vi   registrere  kontorets  innstillinger  i  forbindelse  med  sending  og  mottak  av  meldinger  i
SMS-modulen
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Ved registrering av kontorinformasjon bør mest mulig informasjon fylles inn,  da diverse skjemaer  og
maler henter informasjon fra denne registreringen.

Bryteren for  tidsbestemt passord bestemmer om alle  brukere på kontoret  må bytte  passord  etter  en
bestemt periode.

Er  denne  bryteren  aktivert  vil  den  ha  en  grønn  farge  og  feltene  "Passordvarighet"  og
"Varslingsperiode" må fylles ut.

Eksempelet over forteller at passordet har en varighet på 30 dager og at alle brukere vil få beskjed om
at passordet må endres 2 dager før passordet utløper. Denne beskjeden vil vises ved innlogging frem
til man endrer passordet.

Endring av passordet gjøres fra brukerlista og "Endre bruker"
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I  tillegg  kan  det  her  registreres  når  tidspunktet  for  automatisk  dagsavsluttning  skal  kjøres.  Denne
funksjonen låser journalnotat, resepter, labprøver og diagnoser. 

 

Tidspunktet som settes må være et tidspunkt når ingen jobber med System X. I  tillegg kan perioden
for når backup kjøres settes inn i feltene "Backup går mellom". 
I perioden hvor backup blir tatt skal ikke noen andre program ha tilgang til databasen. 

Tidspunktet for automatisk dagsavsluttning må ligge utenom perioden hvor backup er satt opp til å gå.

Dagsavluttningen kan kjøre manuelt fra "Daglig oppdatering for samtlige leger"

Alle endringer eller nyregistreringer må lagres med Ctrl+W

2.14.6.2 Adminstrasjon av SMS

Under "Administrasjon av SMS" har vi mulighet til å endre innstillingene som omfatter SMS.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+W Lagre endringer
Alt+7 Kontorets standardinnstilling for SMS bekreftelse og påminnelser 

Innstillinger:

· "Tilkobling til SMS-server": Disse innstillingen blir satt av programleverandør og skal ikke endres
uten å ta kontakt med noen hos Hove Medical Systems eller leverandør av SMS tjenestene.
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· "Tekst  i  SMS  til  pasient  som  bekrefter  mottak  av  SMS  på  legekontoret":  Dette  er
meldingsteksten som kunden mottar per SMS når kontoret har mottatt en SMS. Denne teksten kan
kontoret endre utifra eget ønske.

·  "Tekst i påminnelse": Teksten som blir sendt som påminnelse bygger vi opp ved hjelp av vanlig
tekst og makroer.  De tilgjengelige makroene som kan benyttes er angitt  i  feltet  "Makroer  som kan
benyttes i påminnelsestekst".

· "Annet": Gjeldene pris for påminnelser blir satt av programleverandør.

Slik innstillingen er satt opp i eksemplet over vil påminnelsen som sendes til pasienten se slik ut:

 

2.14.6.2.1  Kontorets standardinnstillinger for SMS bekreftelse/påminnelse

Under valg 7 fra menyen "Administrasjon av SMS" har vi mulighet til  å sette opp hva som skal være
standardinnstilllinger  for  bekreftelse  på  time  og  for  påminnelse  for  kontoret.  Disse  innstillingen  er
generelle og kan endres for hver enkelt pasient når det er ønskelig.
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2.14.7 Analyse og laboratorieregister

Denne menyen brukes til å endre analyser. Vi kan endre analysens navn, søkenavn og takstene som
er automatisk blir satt på pasientens regningskort ved rekvirering.
Vi kan også lage samleprøver og slå sammen 'dobbelregistrerte' analyser.

2.14.7.1 Endre analyser

Når  vi  kommer  inn  i  menyen  for  analyse  og  laboratorietregisteret  (Alt+L  fra  opsjoner),  har  vi  blant
annet mulighet til å gjøre endringer på enkeltanalyser.

Sett  markøren i  feltet  "analyseliste".  Vi  skriver  taster  inn  navnet  på  analysen,  kjapt  på  tastaturen,  vi
ønsker å gjøre endringer på. I dette tilfellet analysen "INR"
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Vi  ser  at  programmet  søker  seg  frem  til  analysen  "INR"  og  at  vi  får  se  informasjon  om  analysen  i
feltene under funksjonsknappene i bildet.

Vi trykker deretter Ctrl+E for å få tilgang til å gjøre endringer på analysen.
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I denne menyen har vi mulighet til å endre blandt annet analysens navn og hvilke takster som er koblet
til analysen. Disse takstene vil bli lagt på pasientens regningskort ved rekvirering av analysen.
Vi kan også sette inn referanseområdet.

Det er viktig at analysen står markert som "A" for aktiv, er den ikke markert som aktiv, vil vi ikke kunne
rekvirere analysen.

Feltet "Analysemerking" bruker vi når vi vil at analysen skal kunne brukes i f.eks doseringsovervåkning
  - her markert med bokstaven Z. 
Skal  analyser  overføres  fra  laboratoriet  til  svangerskaps  journalen  skal  for  eksempel  HB  ha
markeringen H(Hemoglobin).

Oversikt over de tilgjengelige kodene:

Ved å sette koden "I" i feltet for "Intern analyse" vil valgt analyse komme i den interne analyselista. Se "
Rekvirere ny analyse" 
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2.14.7.2 Analyser tilhørende et laboratorie

Man velger laboratorium i laboratorielista ved å plasserer markøren på linjen der laboratoriets navn
står. Det aktuelle laboratoriets analyser vises automatisk i  laboratoriets analyseregister til høyre for
laboratorielista. 
Helt til høyre i vinduet ses de analysene fra laboratoriet som er kopiert over til analyselista.

2.14.7.3 Slå sammen 'dobbelregistrerte' analyser

Noen ganger blir en analyse liggende med flere forskjellige navn i analyse registeret, eks. USTIX, U-
STIX,  U.STIX  ...  Dette  gjør  at  oversikten  over  utviklingen  av  analyseresultater  blir  vanskelig  å  følge
med på.
I sånne tilfeller har vi mulighet til å slå sammen de forskjellige navn sånn at vi får enkler oversikt over
analyse resultater.

Marker først det navnet som skal slås sammen med et annet og trykk Ctrl+B.

Vi må bekrefte valget:
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Svar 'Ja' og søk opp analysen det skal slås sammen med og trykk Ctrl+B igjen.

Denne prosessen er irreversibel, derfor må man bekrefte valget en gang til.
Fra nå av blir analisen registrert i journalen som USTIX selv om f.eks. laboratoriet sender analysesvar
under navnet U.STIX.

2.14.8 Maler til brev, epikriser og henvisninger

I denne oversikten finner vi alle maler som er opprettet i programmet og gir oss mulighet til å redigere
disse.

2.14.8.1 Oversikt over tekstmal meny

I denne menyen har vi oversikt over alle malene som blir benyttet i System X. 

Vi  har  mulighet  til  lage  nye  maler,  endre  tidligere  lagde  maler  og  endre  malenes  egenskaper  på
samme måte som vi har det fra Korrepondansemenyen. 

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+N
Ctrl+C

Ny mal
Kopier mal fra annet kotor
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Ctrl+E Endre malens navn
Ctrl+G Velge gruppe av maler
Ctrl+K Kopiere mal
Ctrl+T Skrive/endre tekstmal
Ctrl+A Legge inn adressemakroer for adressebytte
Ctrl+M Legge inn adressemakroer for dokumentasjon i journal
Ctrl+V Endre malens valgtegn
ENTER Hent mal

Ctrl+DEL Slette mal
Ctrl+I Merke korrespondansen som innkommende eller utgående
Ctrl+D Dato settes ved henting av malen
Ctrl+P Merke/avmerke som utskrevet
Ctrl+J Merke/avmerke for dokumentasjon ved lagring
Ctrl+S Merke/avmerke for signering

Vise kun aktiv leges tekstmaler

2.14.8.2 Ny mal

Når vi ønsker å opprette en ny tekstmal trykker vi Ctrl+N

Vi  må  deretter  fylle  ut  hva  malen  navn  skal  være,  hvilen  type  korrespondansetype  og  eventuelt
dokumentasjonstekst.

Trykk deretter på Enter.



Startmenyen 265

© 2016 Hove Medical Systems AS

Rød farge forteller oss at malen er tom. I neste avsnitt viser vi hvordan man bygger opp en ny mal og
hvordan vi endrer en vi har fra før.

Vi ser her at malen har lagt seg inn i oversikten over alle tilgjengelige maler. Malen er markert i rødt.
Dette viser oss at malen kun har blitt opprettet og ikke har noe innhold.

For å legge inn tekst på malen må vi trykke Ctrl+T(Skrive/endre tekstmal) eller trykke 'Enter'.

2.14.8.3 Skrive/endre tekstmal

Vi har mulighet til å gjøre endringer på tidligere opprettede maler og å gi nye maler et innhold. Var klar
over at når vi endrer en tidligere opprettet mal vil dette gjelde for alle brukere.
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For å gi en ny mal innhold eller for å endre en allerede opprettet mal, må vi trykke Ctrl+T eller 'Enter'
for å skrive/endre tekstmalen. 

Vi må bekrefte at vi ønsker å endre malen

Når vi har bekreftet at vi ønsker å endre malen vil vi få opp følgende vindu:
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I  denne  editoren  kan  vi  legge  inn  fast  tekst  og  makroer  som  automatisk  henter  inn  informasjon  fra
blant annet pasientens personalia og journal.

For å legge inn fast tekst skriver vi inn teksten og editerer deretter plasseringen på malen.
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Vi har nå skrevet inn den teksten som vi ønsker skal inngå i  malen. De ordene som er skrevet med
store  bokstaver  skal  byttes  ut  med  makroer  slik  at  denne malen  kan  benyttes  av  alle  leger  mot  alle
pasienter . 

For å hente makroene som gjør at dette er mulig, setter vi markøren i teksten der makroen skal settes
inn for deretter å trykke Alt+T . 

I  dette  eksempelet  skal  vi  bytte  ut  PASIENTNAVN  med  makroen  som  henter  opp  pasientens  fulle
navn.

Vi kommer da inn oversikten over alle makroer som kan benyttes:

Vi  ser at vi  har alle makroer som har med pasientens personalia ligger under "Pasientopplysninger".
Andre  makroer  finner  vi  under  de  forskjellige  fanene.  Som  regel  forklarer  makronavnet  hva  vi  får
hentet inn automatisk i malen, eller så kan vi bare gå med musepekeren over de forskjellige makroen
for å få en bedre forkalring på funksjonaliteten som ligger bak. Hintteksten gir oss en pekepin på hva
som ligger bak de forskjellige makroene.
Vi velger makroen "Fnavn+En". Vi legger makroen inn på malen ved å trykke på venstre museknapp.
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 Vi  ser  nå  at  makroen   [PASNAVN]  har  blitt  lagt  inn  i  malen.  Videre  legger  vi  inn  de  resterende
makroen på samme måte som for pasientens navn.

Vi ser nå at alle makroen er blitt lagt inn i malen. Vi må huske å lagre de endringen vi nå har gjort med
Ctrl+W.
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Vi ser nå at malen i malregistrert er endret fra rød til svart farge. Dette skjer fordi vi har gitt malen et
innhold.

Malen er nå tilgjengelig til å brukes fra Korrespondansemenyen.

Under vises malen i bruk på pasienten Kalle Krank:
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2.14.8.4 Kopiere mal

Når vi lager nye maler er det veldig greit å ta utgangspunkt i et mal vi har fra før siden de pleir å ha en
'header', 'footer' og alle makroer til pasientopplysninger som fdato og adresse.
Etter å ha tatt en kopi kan vi etterpå gjøre de nødvendige endringene.

Først markerer vi malen vi skal bruke som utgangspunkt og trykker Ctrl+K for å lage en kopi av den.

Et nytt vindu 'popper opp' der vi må gi et navn til den nye malen og bestemme hvor vi skal finne den.
Fyll ut alle feltene.

I  korrespodansetype  feltet  bestemmer  vi  plassering  til  malen  under  korrespodansemenyen  i
pasientjournalen.
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Etter å ha fylt ut alle feltene trykk 'Enter'. Malen viser seg nå i lista over malene.

For å gjøre endringer trykk 'Enter'. Svar Ja.
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Malen kommer opp i editor vindu. Den er bygget opp av faste tekster og makroer.

Vi sletter det vi ikke vil ha og føyer til ny tekst og nye makroer.
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Nå har vi laget et nytt mal ved å ta utgangspunkt i en gammel en.
Endringene vi har gjort er markert med røde piler. 

2.14.9 Skrivervalg

Fra skrivermenyen kan  man velge de skriverene som skal  være satt  opp  som standard  skrivere  for
aktuell bruker/arbeidsstasjon i System X. 
Hvis vi ikke velger noe i  dette vinduet velger SystemX automatisk det som er satt opp som standard
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skriver på arbeidsstasjonen.

2.14.9.1 Legg til skriver

I feltet "Skrivere som kan velges ved registrering av ny skriver" ser man hvilke skrivere som er mulig å
benytte til utskrift i System X.

For  å  registrere  en  skriver,  må  man  markere  skriveren  i  feltet  "Skrivere  som  kan  velges  ved
registrering av ny skriver" og deretter trykke Enter.

Vi får deretter spørsmålet:

Bekrefte om dette er riktig skriver

Hvis skriveren vi velger er en laserskriver, må vi bekrefte om skriveren har automatisk papirmating.
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Vi  ser  under  at  skriveren  har  lagt  seg  inn  i  feltet  "Skrivere  valgt  for  aktuell  bruker/arbeidsstasjon".
Denne skriveren vil da kunne benyttes til alle utskrifter i System X.

Ønsker vi å legge til flere skrivere, er det bare å gjenta prosedyren over.

Hvis  skriveren  vi  ønsker  å  legge  til  er  en  OKI  ML  320  eller  OKI  ML  Flatbed  er  prosedyren  litt
annerledes. 

Vi markerer skriveren og trykker Enter. Vi får følgende spørsmål:

Bekrefte om dette er skriveren som skal legge til.

Deretter må vi svar på om skriveren er en "OKI MK 320 Flatbed" skriver.

Hvis vi svarer "Ja" på dette spørsmålet legger skriveren seg inn som vist under.
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Hvis vi derimot svarer "Nei" på spørsmålet, vil skriveren legges inn med et fast fremtrekk på skriveren.
Dette vises i feltet "Fremtrekksverdi for valgt skriver".

Disse verdiene forteller skriveren hvor første linje skal skrives ut.

2.14.9.2 Slett skriver

Hvis vi ønsker å fjerne en skriver fra "Skrivere valgt for aktuell bruker/arbeidsstasjon" gjøres dette ved
å markere skriveren vi ønsker fjernet og deretter trykker Ctrl-Del.
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Vi må deretter svare på følgende spørsmål:

Når vi har bekreftet at vi ønsker å fjerne skriveren, ser vi at  skriveren er fjernet fra  ""Skrivere valgt for
aktuell bruker/arbeidsstasjon". 
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2.14.10 Takstkombinasjoner

I denne menyen  kan vi registrere nye eller redigere tidligere opprettede samletakster. Samletakstene
benyttes  når  vi  setter  takster  på  et  regningskort(se  "Samletakst  på  regningskort"),  knytter  de  til
analyser som skal ha flere enn 2 takster ved rekvirering o.l.

2.14.10.1 Ny takstkombinasjon

For å registrere en ny samletakst, trykk Ctrl+N
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Vi må nå registrere navnet på samletaksten.

Vi  ser  at  det  er  lagt  til  en  ny  registrering  i  listen  og  at  denne  kombinasjonen  ikke  har  noen  takster
koblet til seg.
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For å koble takster til samletaksten, trykk Ctrl+H.

 



System X brukermanual282

© 2016 Hove Medical Systems AS

Takstlisten kommer frem. Søk frem ønsket takster som skal inngå i samletaksten og trykk Enter. Når
alle takstene er lagt til er taksten tilgjengelig til å brukes fra pasientregnskapet.

 

2.14.10.2 Endre takstkombinasjon

For å endre en samletakst, markerer vi først samletaksten vi ønsker å endre og deretter trykk Ctrl+E.
Vi vil nå få mulighet til å endre navnet på samletaksten. 

Ønsker vi å fjerne en eller flere på samletaksten, marker vi først samletaksten og  deretter taksten vi
ønsker å fjerne. Trykk Ctrl+Del.

Bekrefte valget og vi ser nå at samletaksten ikke inneholder taksten 1BD lenger.
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Ønsker vi å fjerne flere takster gjør vi samme prosedyre flere ganger. 

2.14.10.3 Slette takstkombinasjon

Hvis vi  ønsker  å slette hele takstkombinasjonen,  må vi  markere kombinasjonen vi  ønsker  fjernet  og
deretter trykke Ctrl+Del.

Bekreft valget. Vi ser nå at samletaksten er fjernet fra listen.
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2.14.11 Takstliste

I  takstlisten har  man mulighet  til  å  opprette  nye  takster,  endre  eksisterende  takster  og slette  takster
man ikke benytter lenger. For  å opprette en ny takst eller gjøre endringer på en allerede eksisterende
takst må brukeren være satt som administrator (se "Endre bruker"). 

Sentrale endringer av takster blir oppdatert av Hove Medical Systems. 

2.14.11.1 Oversikt takstliste

Når du befinner deg i opsjonsmenyen, trykk Alt+T for å åpne takstlisten.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Ctrl+A Visning av takstlisten alfabetisk
Ctrl+1 Visning av takstlisten etter takstnummer
Ctrl+E Endre valgt takst
Ctrl+N Ny takst
Ctrl+Delete Slette valgt takst
Ctrl+H Hurtigtakst på/av
Ctrl+F Sette markert takst som fakturagebyr takst 
Ctrl+K Forklarende tekst med ugyldige takstkombinasjoner
Enter Hente takst
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2.14.11.2 Søke frem takst

I takstoversikten er det mulig å sortere listen på to forskjellige måter:

1. Sortert på navn(Ctrl+A)
2. Sortert på nummer(Ctrl+1)

Programmet er satt opp til standard visning på nummer:

Trykk Ctrl+A for å sortere listen alfabetisk.
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For  å  søke  frem  ønsket  takst,  skriver  man  på  tastaturet  eksempelvis  2AD.  Programmet  søker  da
gjennom listen til den finner taksten.

  
Vi ser her at taksten 2AD kan søkes frem ved hjelp av å søke på 2AD og MLD. Når taksten er søkt
frem kan vi gjøre endringer på taksten.

2.14.11.3 Endre tidligere registrert takst

For å endre en tidligere registrert takst må denne taksten først søkes frem (se "Søke frem takst").

Det er to måter å endre en takst på. Disse er:

1. Endre den eksisterende taksten direkte.

Når taksten er søkt frem trykker vi Ctrl+E. Vi får da opp menyen "Takstvedlikehold"
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Vi gjør deretter de endringene på taksten vi ønsker og lagrer ved hjelp av Ctrl+W

2. Lage en ny versjon av eksisterende taksten(eksempelvis ved takstoppdatering).

Når taksten er søkt frem trykker vi Ctrl+E. Vi får da opp menyen "Takstvedlikehold". Deretter trykker vi
Ctrl+N  for  å  opprette  en  ny  versjon  av  taksten.  Det  er  her  viktig  å  observere  at  datoen  som  blir
registrert i feltet "Gjelder fra" automatisk blir satt til dagens dato. Hvis taksten skal gjelde fra en annen
dato  må man  sette  markøren  i  feltet  "Gjelder  fra"  og  enten  manuelt  endre  datoen  eller  trykke  k  for
kalender og deretter velge datoen fra kalenderen.
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Alle endringer blir lagret ved å trykke Ctrl+W

2.14.11.4 Registrere ny takst

Når vi ønsker å registrere en ny takst gjøres dette ved å trykke Ctrl+N

Følgende vindu vises:
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Forklaring til felter i registreringsbildet for ny takst/endre takst:

FELT NAVN BESKRIVELSE
Gjelder fra
Gjelder til
Takst
Takstnavn

Dato taksten gjelder fra
Datoen taksten gjelder til
Kortnr. til taksten
Forklarende navn

Type Typeinndeling i flg. RTV
Dag/kveld
Spes.

Dag/kveld-valget kommer automatisk opp
Spesialisttakst Ja/Nei

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 forbruksmatriell
Lege %
Rabatt %

(Ikke i bruk)
Rabatt  i  prosenter,  beløpet  beregnes  automatisk  utifra  sum  egenandel  på
regningskortet

Sekvens Takst må være med på kortet for at hovedtaksten skal kunne benyttes
Repetisj. R: Repetisjon er tillatt, 0: Repetisjon er ikke tillatt
R. ant. Antall tillatte repetisjoner (0 = ubegrenset antall repetisjoner)
Rep. % Takstbeløp i % ved repetisjoner
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Rep. takst Takst som skal erstatte hovedtakst ved repetisjon
Kontr.uker Takstkontroll - Periode i antall uker
Kvitt tekst Tekst som kommer med på kvittering
RTV Takst knyttet mot RTV  J/N
Hurtig
Ekstra

Hurtigtakst fra pasientmenyen J/N
Automatisk  åpning  av  registrerings  vinduet  for  ekstra  beløp  på  taksten
(Ja/Nei)

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

Får å registrere en ny takst, må vi først registrere når taksten skal gjelde fra og til. Dette gjøres ved å
skrive inn datoen eller ved å trykke K for kalender:

 

Videre må det registreres takst nummer. Dette nummeret skal alltid starte med en bokstav når vi lager
en egendefinert takst. I dette tilfellet velger vi A101 og gir deretter taksten søkenavn HOVE. 

Deretter  trykker  vi  på  TAB tasten  for  å  forflytte  oss  til  feltet  type.  Vi  får  opp  følgende  kode  boks  og
velger riktig kode.
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Neste steg er å registrere egenandel, tillegg, forbruk, eventuell refusjon og kvitteringstekst på taksten .
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De feltene som vi nå har registrert, er de som må registreres for at taksten skal være gyldig. Som vi
ser er det mange flere muligheter til å sette egenskaper på taksten. For å få en forklaring på disse kan
man ta musepekeren over feltet. Dette vil føre til at vi får en forklaring på hva feltet benyttes til.

I eksemplet under er musemarkøren plassert i feltet "Sekvens"
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Husk å lagre med Ctrl+W etter at alle ønskede felter er registrert

Ved flere spørsmål angående registrering av takster, ta kontakt med Hove Medical Systems.

2.14.11.5 Slette takst

For  å  slette  en  egendefinert  takst  må  denne  taksten  først  søkes  frem.  (se  "Søke  frem  takst").  Når
taksten er søkt frem trykker vi Ctrl+Del.

Bekrefte sletting av takst.

Merk at hvis vi prøver å slette en takst lagt inn av programleverandør vil vi få en melding om at dette
ikke er lov og at rutinen avbrytes.

2.14.12 Skjemaoversikt

Skjemaoversikten inneholder alle skjemaer System X benytter, Vi har mulighet til å kopiere skjemaer
fra hovedlisten til kontorets egen liste. Det er også mulighet for å sette egenskaper for de forskjellige
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skjemaene i egen liste.

2.14.12.1 Oversikt over skjemamenyen

Fra  skjemaoversikt  menyen  har  vi  mulighet  til  å  kopiere  skjemaer  vi  ønsker  å  benytte  til  "Egen
skjemaliste".

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Alt+N Nytt skjema (kun for systemadministrator)
Alt+E Endre skjemaets navn, takst o.a.
Alt+V Kort visning av skjemaet ved utskrift for valgt skjema
Alt+Y Bytte skjemaets gruppetilhørighet
Alt+C Flagge skjemaet som eget (personlig) før kopiering
"Symbol" Skrive ut bakgrunnsbilde
Alt+D Merke/avmerkes for dokumentasjon i journalen 
Alt+2 Skrive inn dokumentasjonskode
Alt+J Journalens dokumentajonsfelt for skjemaet
Alt+2 Merke skjema som bakside
Alt+Q Merke skjemaet for direkteutskrift med eller uten spørsmål 
Alt+F Finne skjemaet på nummer eller på del av navnet
Alt+A Liste opp alle skjemaer som har søkenavn
Alt+G Velge gruppe av skjemaer som skal vises
Alt+S Egen skjemaliste
Alt+T Vise skjema fra valgt type
Alt+K Kopiere skjemaet til egen liste
Alt+X Kopiere skjema fra ekstern liste til hovedlista
Alt+1 Kopiere nytt skjema fra ekstern liste til hovedlista
Alt+U Utskrift av valgt skjema
Alt+P Utskrift som bilde(nødvendig for utskrift på laser)

 

Large skjemaet

 

Lagre alle data fra skjemaet

Flervalgsknapp

2.14.12.2 Søke frem ønsket skjema

Når vi ønsker å kopiere over et skjema fra hovedskjemalista til egen skjemaliste, må vi først søke frem
skjemaet.

Dette kan gjøres på forskjellige måter:

1: Ved å søke frem skjemaet ved hjelp av skjemanavn eller skjemanummer (Alt+F)

Ved  å  søke  på  skjemanummer  vil  programmet  søke  seg  automatisk  til  det  skjemaet  vi  søker  etter,
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men hvis vi søker på deler av skjemaets navn vil vi få flere alternativer. Hvis det første skjemaet som
blir  listet  opp  ikke  er  det  vi  er  ute  etter,  trykker  vi  F3  for  å  komme til  neste  skjema  som inneholder
søkeordet.

Når ønsket skjema er funnet, trykk Alt+K for å kopiere skjemaet til egen liste. Vi må deretter bekrefte
at vi ønsker å kopiere skjemaet til egen liste.

Ved å svare "Ja" på dette spørsmålet vil vi få en bekreftelse på at skjemaet er kopiert.

 

Hvis  skjemaet  vi  kopierer  inn  i  egen  liste  er  kopiert  over  tidligere  og  det  er  blitt  gjort  endringer  på
skjemaet vil vi bli gjort oppmerksom på dette ved beskjeden:

 

Svarer  vi  "Ja"  på  dette  spørsmålet,  endrer  vi  skjemaet  for  alle  brukere.  Dette  vil  i  noen  tilfeller
innebære at utskrift av skjemaet ikke blir riktig.

  
2: Ved å  hente frem gruppen av skjema som skal vises, f.eks resepter (Alt+G)

Ved å søke frem skjemaet på denne måten, må vi først velge hvilken gruppe av skjemaer vi ønsker å
søke i. Hvis vi ønsker å legge inn et nytt etikettskjema, velger vi gruppen "Etikett".

Når vi trykker Enter vil alle etikett skjemaer bli listet opp. 
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Neste steg er å markere skjemaet vi ønsker kopiert over til egen leste og deretter trykke Alt+K. Resten
av fremgangsmåter er lik som i eksemplet 1.
 
3: Ved å hente frem skjema tilhørende valgt type, f.eks Allergi (Alt+T)

Ved å søke frem skjemaet på denne måten, må vi først velge hvilken type skjemaer vi ønsker å søke
i. Hvis vi ønsker å legge inn et nytt hormonlab. skjema, velger vi skjematypen "Hormonlab.".
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Når vi trykker Enter vil alle hormonlab. skjemaer bli listet opp.
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Neste steg er å markere skjemaet vi ønsker kopiert over til egen leste og deretter trykke Alt+K. Resten
av fremgangsmåter er lik som i eksempel 1.

2.14.12.3 Endre dokumentasjonstekst ved utskrift

Ved  utskrift  av  skjema  blir  det  dokumentert  i  pasientens  journal  at  skjemaet  er  skrevet  ut.
Dokumentasjonsteksten kan endres fra egen skjemaliste.

Fra  Startmeny,  trykk  Alt+O (Opsjoner)  og  Alt+1  (Skjema).  Gå  til  egen  liste  ved  å  trykke  Alt–S.  Søk
frem ønsket skjema og trykk Alt–X. Vi får nå tilgang  til menyen for å endre dokumentasjonsteksten.

Skriv inn ny tekst og trykk Enter for å lagre.

 

2.14.12.4 Koble takst til skjema/endre navn på skjema

Hvis vi  ønsker  å endre navnet  på skjemaet  i  egen skjemaliste  og endre  takster  som automatisk  blir
satt på regningskortet ved utskrift, kan dette endres fra egen skjemaliste. 

Fra  Startmeny,  trykk  Alt+O (Opsjoner)  og  Alt+1  (Skjema).  Gå  til  egen  liste  ved  å  trykke  Alt–S.  Søk
frem ønsket skjema og trykk Alt–E.

Vi får nå opp menyen "Endre skjema".
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Etter at endringene er gjort, lagres disse ved å trykke Enter.

2.14.12.5 Endre/flytte felter på skjema

Hvis det er ønske om endring på selve skjemaet (plassering av tekst på skjemaet)  skal  dette gjøres
med veiledning av support hos Hove Medical Systems. 

2.14.13 Slå sammen/splitte dobbeltregistrert pasient

Hvis  det  er  blitt  dobbeltregistrert  pasienter  har  vi  mulighet  til  å  slå  disse  sammen til  en  pasient  ved
hjelp av denne funksjonen. Hvis man slår sammen to pasienter vil disse to pasientenes journaler slås
sammen  kronologisk  riktig.  Skulle  man  i  ettertid  se  at  denne  sammenslåingen  var  feil,  har  man
mulighet til å splitte pasientene igjen. Det er viktig å være klar over at all data som er skrevet inn etter
sammenslåingen vil forbli registrert på pasienten som ble beholdt i utgangspunktet.

2.14.13.1 Sammenslåing av dobbeltregistrert pasient

For å slå sammen dobbeltregistrerte pasienter, trykk Alt+O når du befinner deg i  startmenyen. Trykk
deretter  Alt+2.  Journalen  som  du  ønsker  å  fjerne,  skal  legges  over  i  den  journalen  du  ønsker  å
opprettholde.  Trykk  så  Alt+F  for  å  hente  frem  den  pasienten  du  ønsker  å  fjerne.  Velg  pasient  i
kartoteket, og trykk Enter. Pasienten legges inn i felt 1 til venstre. Trykk deretter Alt+H for å hente frem
den pasienten du ønsker å opprettholde. Velg pasient i kartoteket, og trykk Enter. Pasienten legges inn
i felt 2 til høyre.
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Trykk Ctrl+S for å slå sammen disse to journalene. I notatvinduet som vises kan du skrive inn hva som
var grunnen for sammenslåingen. Vi anbefaler at du alltid skriver et lite notat for senere referanse.

Lagre sammenslåingen av journalene ved å trykke Ctrl+W. Fremgangen i sammenslåingen vises i et
eget vindu. Dersom det er registrert store mengder data, kan prosedyren ta noen minutter.
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Du kan fortsette å slå sammen andre dobbeltregistrerte pasienter ved hjelp av Ctrl+F og Ctrl+H som
beskrevet.

Dersom  det  finnes  registreringer  under  tidligere  sykdommer,  familie/sosialt  eller  cave,  vil  du  få
mulighet for å kopiere dette fra pasienten som skal fjernes, til pasienten som skal beholdes.

Merk  teksten,  og  trykk  Ctrl+C  for  å  kopiere.  Klikk  i  feltet  for  pasienten  som  skal  beholdes  og  trykk
Ctrl+V for å lime inn kopiert tekst. Lagre ved å trykke Ctrl+W.

2.14.13.2 Splitte tidligere sammenslåtte journaler

Det er mulig å splitte tidligere sammenslåtte journaler. Dette gjøres ved å merke pasienten i listen over
tidligere synkroniserte pasienter, og trykke Ctrl+Delete. 
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Skriv  inn  en  kommentar  om  hvorfor  du  ønsker  en  splitting  av  pasientjournalene.  Vi  anbefaler  at  du
alltid skriver et lite notat for senere referanse.

Fremgangen i desynkroniseringen vises i et eget vindu. Dersom det er registrert store mengder data,
kan prosedyren ta noen minutter.
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2.14.14 Innlesning av OCR-filer

Innlesning av OCR-filer gjør at man slipper manuell registrering av innbetalinger per giro og at man får
automatisk oppdatert kunderestkontoen så ofte en selv ønsker.

Man må laste ned OCR-filen og legge denne tilgjengelig på klienten hvor innlesningen skal kjøres. 

2.14.14.1 Innstillinger ifm OCR-innlesning

Under Opsjoner og programbrytere er det egne innstillinger for hvordan OCR-filer skal leses inn.

Under fanen "Administrasjonsbrytere" er det to brytere som kan defineres etter eget ønske.

· OCR-Dagensdato:

Denne bryteren bestemmer hvilken dato betalingen skal  registrere på. Er bryteren grønn, blir  datoen
for innlesning også dato for betaling. 

· OCR-Ettergi:

Hvis denne bryteren er grønn, vil et eventuelt restbeløp på giroen bli satt som ettergitt, etter at OCR-
betalingen er registrert.
 

2.14.14.2 Registrere betaling av giroer med OCR-filer

Når  man  står  i  Startmeny  i  System  X,  trykk  Alt+O  for  Opsjoner.  Her  finner  man  funksjonene  for
innlesning av OCR-filer under Ctrl+B (Innlesning av OCR-fil fra BBS).

Etter at man har trykket Ctrl+B, må man velge riktig fil.
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Trykk  Enter  for  å  lese  inn  filen.  Vi  får  deretter  opp  følgende  dialogboks  som  sjekker  at  filen  vi  har
hentet er av typen OCR. 

Vi  ser  i  dialogboksen  hvor  mange  innbetalinger  som  er  registrert  i  filen.  Den  skiller  på  tidligere
registrerte og nye. Trykk "OK" for å registrere betaling på aktuelle giroer.

Trykk Esc for å gå tilbake til Startmeny.

2.14.15 Innlesning av fastlegediskett

For fastleger som mottar fastlegediskett,  har programmet en egen modul for å lese inn innholdet fra
denne.

I  tillegg  til  å  oppdatere  listen  over  legens  pasienter,  har  man  også mulighet  til  å  skrive  ut  oversikter
over nye pasienter og avgåtte pasienter. I tillegg vil man få en oversikt over antall menn og kvinner og
deres snittalder.

Fra opsjonsmenyen, trykk Alt+F for å komme til menyen for innlesning av fastlegedisketten.  
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Sett fastlegedisketten i diskettstajonen og trykk Enter.

Når innlesningen av disketten er ferdig gir programmet beskjed om det er pasienter på disketten som
ikke har samme opplysninger som de som er registrert i kartoteket.

I feltet "Innhold i  fil  fra trygdekontoret" vil informasjonen fra disketten vises og i  feltet "Pasienter med
samme fødselsdato i deres pasientkartotek" vil de pasienter med samme fødselsdato som  pasienten
fra disketten vises.
Ved å markere en av pasientene i  feltet "Pasienter med samme fødselsdato i  deres pasientkartotek"
og deretter trykke Enter, vil disse kobles sammen og informasjonen som har kommet med disketten vil
overskrive de dataene som gar vært registrert tidligere. 
Hvis  det  ikke  vises  noen  pasienter  i  feltet  "Pasient(er)  med  samme  fødselsdato  i  deres
pasientkartotek" kan pasienten registreres som ny pasient ved å trykke Alt+N.

2.14.15.1 Innlesning av fastlegelister elektronisk

For fastleger som er satt opp til å motta fastlegelister elektronisk ( dette må avklares med NAV først )
har programmet mulighet til det også.

I  tillegg  til  å  oppdatere  listen  over  legens  pasienter,  har  man  også mulighet  til  å  skrive  ut  oversikter
over nye pasienter og avgåtte pasienter. I tillegg vil man få en oversikt over antall menn og kvinner og
deres snittalder.

Fra opsjonsmenyen, trykk Alt+F for å komme til menyen for innlesning av fastlegelister. 


