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Først må man starte 'abonnement' på elektronisk fastlegeliste. 
Trykk Alt+B ( Start elektronisk abonnement på fastlegeliste ). 
Legen får følgende melding : "Denne innloggede legen abonnerer nå på elektroniske pasientlister fra
NAV."

Man kan  også sende forespørsel  om oppdatert  fastlegeliste  til  enhver  tid  ved  å  trykke  Alt+E  (  send
forespørsel om oppdatert fastlegeliste nå ).
Etter at man har sendt forespørselet får man beskjed om at det tar litt tid å overføre listen og at man
kan gå ut av vinduet og fortsette med arbeidet mens listen lastes ned.
Når du går inn i fastlegediskett-bildet neste gang og listen har blitt lastet ned, vil man få opp meldingen
"Det er lastet ned en ny pasientliste for [legens navn]."

For  å  stoppe  'abonnementet'  trykker  man  Alt+B  igjen  og  får  følgende  beskjed  :  "Denne  innloggede
legen abonnerer ikke lengre på elektroniske pasientlister fra NAV."

Dersom en mottatt pasientliste ikke kan tolkes, får man en av to
feilmeldinger:
"Det finnes ingen lege registrert med fødselsnummeret [det innkommende fødselsnummeret]." (Dette
kommer blant annet dersom legens fulle personnummer ikke er registrert i systemet.)
eller
"Det oppstod et problem med prosesseringen av den innkommende meldingen."

(Det  kan  også  forekomme  -  men  svært  lite  sannsynlig  -  at  det  er  feil  format  på  den  innkommende
XML-meldinga, da vil det bli gitt beskjed om dette.)

2.14.16 Henvisningsadresser

Henvisningsadresse menyen  er den samme adresselisten som vi finner i Korrespondanse menyen.

Oversikt over henvisningsadresse menyen, se "Adresseliste"

For å registrere ny/endre adresse, se "Registrere ny/endre adresse"
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For å registrere foretrukket adresse, se "Foretrukket adresse"

For å sortere adresseliste etter adressetype, se "Sortere adresseliste etter adressetype"

For å sortere adresseliste etter spesialitet, se "Sortere adresseliste etter spesialitet"

For å vise pasientens primærlege i pasienthovedmenyen, se "Vise primærlege i pasienthovedmenyen"

2.14.17 ICPC diagnoseliste

Denne menyen har samme funksjon som "Ny/endret diagnosetekst i diagnoseliste". Det vil si at vi kan
lage vår egen diagnosetekst på en valgt diagnosekode. 

2.14.18 Info om nytt program

Her  finner  man  ny  informasjon  om  programmet.  Dette  blir  lagt  inn  av  programleverandør  ved
oppdatering av System X.

2.14.19 Dataadresser

Menyen datatabeller gir oss en oversikt over aktuelle dataadresser og plassering av database. 

Det skal ikke gjøres endringer her uten å ta kontakt med Hove Medical Systems. 

2.14.20 Programbrytere

Programbrytermenyen er en  samling av alle brytere vi  finner under flervalgsknappene i  programmet
samt noen ekstra. Disse bryterne bestemmer hvordan forskjellige deler av programmet oppfører seg
og det  er  derfor  viktig  at  man vet  hva bryteren  gjør  før  den  settes  som aktiv  (grønn)  eller  ikke  aktiv
(rød).

   

Programbryterne er inndelt i  grupper, slik at det er lettere å finne de bryterne vi er på utkikk etter.  Vi
må benytte mus til å velge gruppe brytere og for å aktivere/deaktivere brytere.

Oversikt over menyen:
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+H Hente brytere fra en annen bruker i brukerlisten som åpnes
Ctrl+K Kopiere brytere fra en annen bruker i brukerlisten som åpnes
Ctrl+A Kopiere programbryterne til ALLE andre brukere
Ctrl+G
Ctrl+F

Kopiere  programbryterne  til  alle  brukere  i  samme  brukergruppe
(leger, medhjelpere o.a)
Forberede lagring av brytere for brukergruppe

2.14.21 Regnskapskontroll

Dette er en oversikt over regnskapet til hver enkelt bruker. Vi kommer inn idetter vinduet ved å trykke
Alt+R fra opsjoner.
Det er mulig å endre datoen for regnskapet. og ved å markere ønsket pasient og deretter trykke Enter,
åpnes pasientens journal.

2.14.22 Vedlikehold av egendefinerte kontaktkoder

Kontaktkoder  benyttes  til  registrering  av  kode  for  hvilken  type  kontakt  pasienten  har  hatt  med
legekontoret. Vi får opp denne kodelisten ved henting av pasient fra kartoteket. Denne koden legges
inn som linje i dagens journalnotat. Det er i tillegg mulighet til å koble takster til disse kodene.

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

Fra Opsjonsmenyen velg Alt+U. Vi får da opp de kodene som er gjeldende :
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 Oversikt over menyen:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Ny kontaktkode
Alt+E Endre kontaktkode
Ctrl+Del Slette kontaktkode
Alt+A Sette koden aktiv/inaktiv
Alt+M Sette koden aktiv m. automatisk møtt - registrering når pasienten hentes fra

avtaleboken
Alt+V Vise alle andre koder
Alt+T Registrere takst på valgt kontaktkode
Alt+F Fjerne takst fra koden

2.14.22.1 Kontaktkoder for avtalespesialister

Kontaktkoder for avtalespesialister benyttes til å registrere episoder på pasientens henvisningsperiode.
Det er i utgangspunktet laget et sett med koder som standard. Det er mulig å gjøre endringer på disse
eller man kan opprette nye koder. For mer informasjon : Vedlikehold/registrering av nye kontaktkoder.
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Oversikt over menyen:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Ny kontaktkode
Alt+E Endre kontaktkode
Ctrl+W Lagre endringer
Ctrl+Del Slette kontaktkode
Alt+A Sette koden aktiv/inaktiv
Alt+M Sette koden aktiv m. automatisk møtt - registrering når pasienten hentes fra

avtaleboken
Alt+V Vise alle andre koder
Alt+T Registrere takster på valgt kontaktkoden
Alt+P Registrere prosedyrekoder på kontaktkoden
Alt+D Registrerer diagnoser på kontaktkoden

2.14.23 Tekster

Denne menyen gir tilgang til å gjøre endringer på alle faste tekster som er lagt inn i programmet. Det
anbefales kun å gjøre endringer og ikke opprette  nye faste tekstmaler  fra  denne menyen. Nye faste
tekster opprettes i den modulen hvor de skal benyttes. 

For å gjøre endringer på navnet til den faste teksten benytter vi Alt+E.

For å endre teksten, trykk Ctrl+T.

Alle endringer må lagres med Ctrl+W
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2.14.24 Administrere brukergrupper

Under  menyen  "Administrere  brukergrupper"  har  vi  mulighet  til  å  sette  opp  kontorets  brukere  i
forskjellige grupper med forskjellig tilgang pasientdata. Det er viktig å være klar over at Hove Medical
Systems er nødt til å innvolveres i oppsettet ifm hvilke data som skal være tilgjengelig for valgt gruppe.
  

Menyen i brukergruppeadministrasjon:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Gå ut av brukergruppeadministrasjon menyen
Alt+N Ny brukergruppe
Alt+E Endre brukergruppe
Alt+K Koble valgt gruppe til anne gruppe
Alt+P Plasser valgt bruker i valgt gruppe
Alt+T Endre kontortilhørighet på valgt gruppe
Alt+D Gruppen kan kun se gruppen data 
Ctrl+Del Fjerne valgt registrering

Lagre kolonnebredden

Vis alle grupper av/på

I  vinduet  under  ser  vi  i  feltet  "Gruppeliste"  hvilke  grupper  vi  har  oppnevnt.  Til  høyre  ser  vi  hvilke
brukere som tilhører valgt gruppe og hvem som tilhører undergruppen av valgt gruppe.

I tillegg ser vi i feltene "Valgt gruppe tilhører gruppen(e)"  hvilken gruppe (et nivå høyere) valgt gruppe
tilhører og "Undergrupper til valgt gruppe" viser hvilken undergrupper som tilhører valgt gruppe.

Vi  anbefaler  at  kontorer  som  ønsker  å  benytte  seg  av  disse  funksjonene  om  å  ta  kontakt  med
programleverandør for å sette opp dette riktig. 
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2.14.25 Sette brytertilgang på bruker/brukergrupper

En administrator kan tilpasse hvilke brytere som skal vises for en bestemt bruker eller gruppe brukere.
Fra opsjonsmenyen har vi to valg for å sette brytertilgang. En for enkeltbrukere og en for gruppe.

Når  vi  velger  å sette brytertilgang for  bruker,  må brukerne  velges  fra  brukerlisten.   Velger  vi  å  sette
brytertilgang for gruppe må vi velge hvilken gruppe fra listen over gruppelisten.

Etter å ha valgt bruker/gruppe vil vi se en blinkende beskjed i programmet som forteller oss at vi har
aktivert funksjonen for å sette brytertilgang for bruker/gruppe.
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Deretter er kan vi trykk Ctrl+Alt+F10 for å fjerne/hente brytere til visning (se:Fjerne/hente opp brytere ).
Vi  kan  tilpasse  hele  programmet  og  når  alle  brytere  er  satt  for  bruker/gruppe,  må  vi  tilbake  til
Opsjonsmenyen for å slå av funksjonen for å sette brytertilgang.

Dette gjøres ved å gå til enten bryteren for å sette brytertilgang til bruker eller gruppe og deretter trykke
Esc. Vi får følgende spørsmål:

Svar "Ja" for å avslutte funksjonen.

Nå vil brukeren eller medlemmene av gruppen vi har satt brytertilgang på, kun ha tilgang til de bryterne
som vi definerte når vi fjernet brytere fra visning i de forskjellige menyene.

2.14.26 Endre operasjonstypene

I  menyen  "Endre  operasjonstypene"  har  vi  mulighet  til  å  sette  opp  standard  operasjoner  som  kan
velges fra Pasienthovedmenyen og Ctrl+K (se:Registrere kirurgikoder )
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Gå ut av endre  operasjonstype menyen
Ctrl+N Ny operasjonstype
Ctrl+W Lagre endringer
Ctrl+Del Slette operasjonstypen
Ctrl+K Legge til NCSP operasjonstype
Ctrl+D Legge til ICD-10 diagnose
Ctrl+H Sette valgt diagnose som hoveddiagnose
Ctrl+Del Slette valgt kode

Vi ser i eksemplet under en allerede registrert operasjon. Denne kan endres ved å gå til feltet hvor vi
ønsker endring, for deretter å lagre endringene.

Hvis vi ønsker å opprette en ny operasjon trykker vi Ctrl+N. Vi må da gi operasjonen et navn.

Vi ser nå at operasjonen er registrert. 
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Når vi går videre med registreringen ved hjelp av TAB tasten, vil vi få opp lister som inneholder koder
vi kan velge fra. Marker ønsket kode og trykk Enter.

Vi  fyller  videre  ut  alle  feltene  frem  til  ICD-10  Diagnoser.  Her  må  vi  trykk  Ctrl+D  for  å  velge  hvilke
diagnoser som skal kobles mot operasjonen. Vi kommer da til diagnoselisten. Velg ønskede diagnoser
(se:Ny diagnose ).



System X brukermanual316

© 2016 Hove Medical Systems AS

 
Videre velger vi Ctrl+K for å legge inn NCSP kodene som benyttes under operasjonen. Det er mulig å
legge inn flere kirurgiske inngrep hvis dette er ønskelig.

Videre setter vi in DRG, DRG-vekt, 40% DRG, fastpris og debitor. Sist merker vi om operasjonen har
refusjon fra ISF.
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2.14.27 Daglig oppdatering for samtlige leger

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

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

Stå i Opsjonsmenyen og trykk Alt+D. Vi vil da komme til menyen "Dagsavsluttning":

Når vi ønsker å kjøre dagsavluttning, trykk Alt+O. 
Vi får følgende dialogboks opp:
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Bekreft med "Ja"

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

   

2.14.28 Innstillinger for elektronisk sending av pasienttransport rekvisisjon

Det er  nå blitt  mulig å sende pasienttransport  rekvisisjon elektronisk  fra  System X.  For  at  dette  skal
kunne benyttes, må man være koblet opp mot Helsenett og i  tillegg må det registreres inn kontorets
rekvirent ID, brukerstedsnummer, brukerstedspassord og registreres ansvarlig rekvirent på kontoret. 

Disse opplysningen skal man få av Helsenett og NAV.

Under  Opsjoner  og  Ctrl+P  finner  man  tilkoblingsparametere  som  må  registreres  for  at  elektronisk
rekvisjon av pasienttransport.

Når tilkoblingsparameterene er registrert, må man lagre disse ved å trykke Ctrl+W. 

For å teste om man har tilgang til nettsiden hvor rekvisisjonen registreres, trykk Ctrl+U.
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Trykk deretter Enter for å teste tilkoblingen.

Når vi får tilgang til nettsiden, er oppsettet korrekt.

I tillegg må en bryter under Programbrytere aktiveres.
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2.14.29 Nettbok oppsett

Avtalebok på nett i System X:

For å ta i bruk avtalebok på nett må man ha:

 -     En avtale med Helserespons

-     Minimum .net(4.0) assembly for å bruke søk på person nr.  

For å sette opp avtalebok på nett:

Man må være administrator for å velge hvilke timer som skal publiseres. 

Opsjoner -> Rød N 
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1) KONTORER:

- Trykker rød N for å legge til kontoret. Videre herfra trykker man på K, og enter på

kontoret. I feltet «Internett kontornavn» så vil navnet man skriver være det som er
synlig for pasienten. Skriver man ikke noe her, tar den utgangspunkt i det som står i
System X. 

Kort oppsummert er det her man velger hvilket kontor det er som skal ha kopling ut mot
Helserespons.
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2) AVTALEBØKER MED OPPSETT FOR VALGT KONTOR: 

- Her velger man hvilke bøker som skal publiseres ut mot Helserespons.

- Trykker rød N for å legge til aktuell avtalebok. Videre herfra trykker man på rød N, og

deretter sort A for å velge boken. Internett boknavn er det som vil bli synlig for
pasienten.Igjen, skriver man ikke noe her, tar den utgangspunkt i det som står i System
X.

3) INTERNETT MED OPPSETT FOR VALGT AVTALEBOK

Her velger man hva slags kodetyper som skal legges ut. Her kan man selv velge hvilke koder
som skal ut. Det viktigste er at man har generert avtalebøker i forkant av dette, slik at man

har en spesifikk kodetype å forholde seg til. Kan være greit å sette disse avtalebokkodene i
forkant når man genererer timer, slik at det blir mest oversiktlig fra starten av. Og da kan
man selvfølgelig bruke samme avtalebokmalene som før, bare kode om timene man vil at

skal publiseres på nett. Men man må ikke kalle disse «internett-timer», og merke de med I.
Om man ønsker kan man publisere egendefinerte koder også. Men det er selvfølgelig helt

greit å kun forholde seg til I – for internett timer dersom man syntes dette blir lettere å
forholde seg til.

- Trykker rød N, deretter velger man sort K for å hente opp kodelisten. Her trykker man

enter på den typen timer man vil publisere. Samt lar haka for «Kan bookes direkte» stå
på. Deretter lagrer man med rød W. 
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                      Nå har man publisert 1 bok, og kodetypen for denne boken. 

Når man skal publisere flere bøker, gjøres steg 2) og 3) på nytt for aktuell bok.

Når dette er gjort må man huke av «avtaleoppsett for internettime» så knappen blir grønn, og
selvfølgelig huske å lagre.

Kun 1 bruker per kontor kan være inne på Opsjoner og rød N samtidig.

Gjør man endringer ved å trykke «insert» direkte i avtaleboka, så kommer ikke disse med på nett, da

dette ofte er «innsmett» timer som blir satt opp der og da. Men dersom man ønsker å endre koder
eller slette timer kan dette gjøres direkte fra enkelt avtalebok. Dette blir synkronisert med det
pasienten kan se på nett. Men det er beregnet et «delay» på ca 10. sekunder hver vei. 

Dersom man ønsker tjenestebaserte timer trykker man på den røde R
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Når man står inne i den røde R’en, velger man eventuelt lokasjoner, dersom det er flere. Per i dag er
det kun mulig å ha en lokasjon knyttet opp mot en kontorregisteringer. Tjenester(om det er

allmennlege, hudlege, øyelege etc) og til slutt definerer man hva slags timer det skal vises som under
«timetyper» (10 min, 15 min, allmennlege). I dette vinduet lager man kun registreringer som man

senere skal knytte mot hverandre.

Lokasjonsreferanse. (Valgfri)
Referanse til tjenester som skal publiseres under lokasjonen, viktig at man fører opp tjenester som
det ikke skal publiseres timer under, men som skal være synlige i nettboken.
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Når man da skal knytte timer under feltet «Internett timeoppsett for valgt avtalebok», har man nå
muligheten til å definere hvilke timer som skal publiseres for den aktuelle legen, og man har
muligheten til å definere både tjeneste og timetype som vil bli vist hos helserespons. 
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Fra pasienten sin side:

Går inn på nettsiden til kontoret, velger avtalebok på nett, finner ledig time. 

Dette blir da synkronisert opp mot avtaleboka til System X, og legges inn automatisk. Her er person
nr. knytningen. Dersom pasienten ikke er registrert i kartoteket, eller om det skulle oppstå en annen
feil. Så vil det komme opp et ønske på timen i meldingsinnboksen per SMS (7). 

2.15 Flervalgsknappen i startmenyen

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

Ctrl+B Tekstbehandler
Alt+R NPR modul

Lagre egne størrelse på vinduene 

Sette vindusstørrelse tilbake til original størrelse

2.16 Oversikt over merkede journaler

Vindu for gjenfinning av merkede journaler, og fjerning av felles kode fra merkede journaler.

Funksjoner:

For søke frem pasienter med merking, må vi  enten skrive inn søkeordet manuelt  i  feltet  "Søkekode"
eller ved hjelp av Alt+H som henter opp kodelisten. Når koden er satt inn i feltet "Søkekode" trykker vi
Enter for å hente opp pasientene med valgt søkekode.
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Når pasientene er hentet opp kan vi hente opp pasientens journal ved å markere pasientens navn og
deretter trykke Enter. 

Man kan fjerne koden fra en eller flere journaler med Ctrl+Del.  Koden som skal  fjernes skrives inn i
feltet merket "Søkekode".

Dersom  ingen  pasient  er  valgt  i  lista  får  man  spørsmål  om  innskrevet  kode  skal  fjernes  fra  alle
journaler. 

OBS! Funksjonen er ikke reversibel.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Gå tilbake til hovedmenyen
Alt+H Hente søkekode(r)
ENTER Hente journaler med søkekoden
Alt+E Endre merking for valgt pasient
Ctrl+DEL Fjerne journalmerking på valgt pasient
Alt+A Søk i alle journaler uavhengig av fastlegetilknyttning
ENTER Hente valgt pasientjournal (gjelder etter at søket er gjennomført)
Alt+4 Etikettutskrift for en eller alle pasienter i lista
Ctrl+U Utskrift av standardbrev for en eller alle pasienter i lista
Ctrl+P Forhåndsvisning og utskrift av liste over merkede journaler
Ctrl+F Generere en semikolonseparert  tekstfil  som inneholder  pasientens navn,

adresse og fødselsdato.
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2.17 Telefonresepter/Faxresepter

Vindu til  bruk ved kontakt  med apotek for  innringing av resepter,  og ved utskrift  av  telefaksresepter.
Ved  å  bla  igjennom  reseptene  får  man  fram  reseptens  parametere  og  apotekets  telefonnummer.
Reseptene er sortert etter apotek slik at alle reseptene som tilhører et apotek kommer etter hverandre.
 

Vinduets oppbygging:
Under  menyen  øverst  i  vinduet  vises  et  panel  med  aktuelt  apoteks  navn  og  telefonnummer.  Under
dette panelet vises 3 lister. Fra venstre vises:

· Liste over apotek som skal  ringes med telefon- og faxnummer.  Linjen med aktuelt  apotek merkes
med annen farge. 

· Liste  over  pasienter  som  skal  få  sine  medisiner  fra  aktuelt  apotek.  Linjen  med  navnet  på  aktuell
pasient vises i annen farge.

· Liste over medisiner for aktuell pasient. Linjen med aktuelt medisin hvis parametere vises i panelet
for aktuelt medisin har en annen farge.

Under listene vises panelet med aktuell pasient og aktuelt medisin.

Nederst på skjermen vises beskjed til apoteket for leveransen for aktuell pasient.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Gå ut av menyen
Alt+M Medisinen er  lest.  Dvs.  at  aktuelt  medisin  blir  merket  som lest  og  får  en

annen farge i listen over medisiner. 
Alt+S Start på listen over telefon/faxreseptene.
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Alt+F Forrige medisin. 
Alt+N Neste medisin
Alt+L Siste medikament i listen
Ctrl+T Bytte mellom visning av telefon og telefaxresepter

Valg av standardskriver

Ctrl+U Utskrift av telefaxresept
Flervalgsbryter

2.18 Pausemodus

Hvis du går vekk fra arbeidsstasjonen og ønsker å sette System X i pausemodus, trykk Ctrl+Alt+P. For
å gå ut av pausemodus må du taste inn passordet ditt.  Denne funksjonen kan brukes uansett hvor i
System X du befinner deg. 

Ingen andre kan logge inn i System X igjen uten å vite ditt personlige passord.

2.19 Oversikt over pasienter/Utskrift av epikriser (Legevakt)

Fra  Startmeny  er  det  mulig  å  hente  opp  oversikt  over  pasienter  i  en  periode  og  se  hvilke  av  disse
pasientene som det  er  skrevet  epikriser  på.  Det  er  også mulig å generere epikriser  til  alle  pasienter
med utgangspunkt i siste journalnotat.
For å aktivere funksjonen må vi aktivere 3 brytere under Opsjoner og Programbrytere:

- Under Diverse brytere, bryter 'Legevaktsprogram'

- Under Korrespodanse bryter 'Epikrise kontroll'
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- Under Pasientregnskap bryter 'Legevakt'

Da  får  vi  fram  en  ALT+U  (Oversikt  over  pasienter/Utskrift  av  epikriser)  bryter  i  Startmenyen  til
SystemX.

Under Alt+U finner vi følgende brytere :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Enter Hente valgt pasient

Valg av standardskriver

Ctrl+U Utskrift/Sende EDI til primærlegene til valgte pasienter i listen
Ctrl+A Utskrift/Sende EDI til primærlegene til alle pasienter i listen
Ctrl+P Endre primærlege på valgt pasient
Ctrl+M Velg mal for utskrift
Ctrl+E Velg mal for EDI sending
Ctrl+W Lagre valgte maler
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Ctrl+K Skriv  ut  konvolutter  til  primærleger  uten  EDI-adresse,  basert  på
autogenerering av epikriser
Flervalgsbryter

2.19.1 Legge inn maler for utskrift og sending av EDI

Vi må definere hvilke maler som skal benyttes for sending av epikriser. Dette gjøres ved å benytte Ctrl
+M for å definere mal for utskrift og Ctrl+E for å definere mal for EDI sending.

Fremgangsmåten er lik for begge. Vi viser i dette eksemplet valg av mal for sending per EDI.

Trykk Ctrl+E for å velge mal for sending av epikriser per EDI.

Vi får nå opp listen over epikrisemaler.

Vi markerer malen vi ønsker at skal benyttes for sending av epikriser og trykker deretter Enter.

Vi ser nå i oversikten hvilke maler som er valgt til utskrift og for sending per EDI.

 

2.19.2 Legge inn/endre fastlege på pasient

For at vi skal få opp en oversikt over pasienter som det ikke er skrevet epikriser for en dag eller i en
periode, må det ha blitt kjørt dagavsluttning for dagen eller for perioden.
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Vi ser i  listen pasientens navn. pasientens primærlege og om epikrisen vil bli  sendt per EDI eller må
skrives ut og sendes.

I dette eksemplet mangler Gunn Friskus primærlege. For å velge pasientens primærlege, markerer vi
først pasientens navn og trykker deretter Ctrl+P. Vi kommer da til adresselisten.
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Vi velger en lege fra listen og trykker deretter Ctrl+1 for å definere legen som pasientens primærlege. 

Vi svarer "Ja" til dette og trykker deretter Esc for å gå tilbake til oversikten over pasienter.
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Vi  ser  nå  at  Gunn  Friskus  er  registrert  med  Hans  Hansen  som  primærlege.  På  grunn  av  at  denne
legen var klargjort for sending per EDI, ser vi en konvolutt i feltet "EDI/Utskrift".

2.19.3 Skrive ut epikriser/Sende epikriser per EDI

For  å  sende  epikrisene  per  EDI  eller  skrive  de  ut,  må  vi  først  bestemme  hvilke  som  skal  sendes/
skrives ut.

Hvis man trykker Ctrl+A, ville alle epikrisene sendes/skrives ut. Hvis vi eksempelvis ønsker å skrive ut
epikriser på 2 av totalt 3 pasienter, markerer vi disse og trykker deretter Ctrl+U.

Når valgte epikriser er skrevet ut, blir registreringen fjernet fra listen.

2.19.4 Oversikt over sendte epikriser

Under  flervalgsbryteren  ligger  det  en  bryter  som viser  alle  pasienter  uavhengig  av  om epikrisene  er
skrevet ut eller ikke.
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Her ser vi ved hjelp av ikonet med grønn hake, om epikrisene er sendt eller skrevet ut. 

2.20 BHT

Bedriftsoversikt menyen benyttes til å hente ut informasjon angående pasienter registrert på bedrifter. 

2.20.1 Oversikt BHT

I BHT-menyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Enter Hente pasientjournal (pasient må være markert)
Alt+E Endre bedrifsregistrering
Alt+G Skrive notat om bedriften
Alt+N Registrere ny bedrift
Alt+D Skrive notat på valgt bedrift/avdeling
Ctrl+Del Sette valgt bedrift inaktiv
Alt+M Merking av organisasjonen
+ (Pluss) Merk ansatt med bedriftens kode
- (Minus) Fjern merking fra ansatt
Alt+I Importer ansatte fra fil
Alt+1 Utskrift bedrifter med navn, adresse og telefonnummer
Alt+2 Utskrift kontakter med ansatte i disse bedriftene
Alt+3 Utskrift audiometri AT442 for ansatte i disse bedriftene
Alt+4 Utskrift audiometri AT443 for ansatte i disse bedriftene
Alt+5 Utskrift spirometri (<75%) for ansatte i disse bedriften
Alt+6 Utskrift  av  aktive  ansatte  som  har  ansettelsessdato  i  valgt  måned  i  denne

bedriften
Ctrl+S Aktivere funksjon for sammenslåing av orginisasjon
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Alt+K Uskrift av etikketter for en eller flere pasienter
Alt+U Utskrift av standardbrev per pasient

Lagre kolonnebredde

2.20.2 Søke frem bedrifter

Ved å benytte feltet "Søk", kan man søke frem bedrifter som er registrert i  databasen. Når man gjør
dette får man frem alle bedrifter  som passer med søkebegrepet.  Ved å markere bedriften ser vi  alle
pasientene som er ansatt i denne bedriften.

Feltene   "Medl.  fra  -  til"  setter  vi  inn  datoer  for  perioden  hvor  bedriften  har  vært  medlem  av
bedriftshelsetjenesten. Eksempelvis kan man sette inn datoen 160202. Dette gir alle bedrifter som har
vært medlem siden 16.02.2002. 

Feltene for inkluderende koder gir mulighet for å søke på bedrifter som har koder. I eksemplet over er
bedriften  kodet  med  AETAT.  Hvis  vi  setter  inn  "A"  i  et  av  kodefeltene  vil  alle  bedrifter  som  har  A  i
koden hentes opp. Vi kan og så sette inn koder som skal ekskluderes.

I tillegg kan man huke av for følgende valg:

· Vis organisasjoner uten koder
· Vis organisasjoner uansett hvilken kode
· Vis også inaktiv organisasjon

2.20.3 Diverse utskrifter fra BHT-menyen

Når man har hentet frem ønsket bedrift utifra søkefeltene, kan man ved hjelp av funksjonene Alt+1 - 6
(se:  oversikt  BHT)  skrive  ut  diverse  oversikter.  Som  et  eksempel  kan  man  skrive  ut  alle
pasientkontaktene man har hatt med de ansatte i en bedrift i en gitt periode ved å trykke Alt+2.

Først må vi sette inn perioden hvor pasientkontakten har funnet sted:
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Trykk deretter Enter.

Vi får nå opp en oversikt over alle pasientkontakter i valgt periode:

Denne utskriften kan skrives ut ved hjelp av å trykke på ikonet for utskrift øverst i venstre hjørne.

2.20.4 Sammenslåing av bedrifter

Hvis man har fått dobbeltregistrert en bedrift kan man slå disse samme ved å aktivere funksjonen for
"Sammenslåing av organisasjoner".

Søk frem bedriften:

Vi  ser  her  at  det  er  to  registreringer  av  Aftenposten  på  Spydeberg.  Ved  å  trykk  Ctrl+S  kan  vi  koble
bedriftene  sammen  ved  å  holde  musepekeren  over  en  av  registreringene,  trykke  inn  venstre
museknapp og deretter "dra" denne registreringen over den andre (drag and drop).
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Vi får da opp følgende dialogboks:

'

Hvis man svarer "Ja" på dette spørsmålet, vil vi kun se en registrering på Aftenposten på Spydeberg.

Vi  får  deretter  spørsmål  om  bedriften  vi  flyttet  skal  slettes.  Svar  "Ja"  hvis  kontorene  skal
sammenslåes.

Etter sammenslåingen ser vi i oversikten at vi kun har en registrering på Aftenposten Spydeberg.

2.21 NPR rapportering

Når vi skal generere en ny NPR melding må vi stå i Startmenyen i System X. Deretter må vi trykke inn
bryteren for flere valg. 
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Når dette er gjort får vi tilgang til flere funksjoner og får å generere en ny NPR melding velger vi Alt+R.
Vi kommer da til menyen for å ta NPR uttrekk. 

Oversikt over menyen:

TASTEKOMBINSAJON BESKRIVELSE
Alt+N
Alt+R

Generere ny melding
Regenerer meldingen med samme kriterier som den markerte

Alt+X
Alt+S
Alt+I

Se på/endre XML melding
Send/lagre melding til disk
Lag pasientidentitetsfil (NPR) for valgt melding

Alt+E Se på/endre melding (flatfil)
Ctrl+Del Slette melding
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Ctrl+F Sette uttrekket som fast
Alt+L Lagre valgt melding til fil
Alt+P Utskrift av valgt melding 
"SYMBOL"
Ctrl+E

Lagre kolonnebredde for aktuell liste
Elektronisk innsending

2.21.1 Ny NPR rapport

Fra menyen "NPR melding uttrekk" trykker vi Alt+N for å generere en ny NPR rapport. Vi må deretter
sette inn perioden hvor uttrekket skal tas. Dette gjøres med hjelp av kalenderen.

Når perioden er satt inn, må vi velge for hvilke brukere uttrekket skal gjelde. Dette gjøres ved å trykke
Alt+B. Vi  får da opp listen over leger på kontoret.  Velg lege ved å markere og deretter  trykke Enter.
Gjenta prosessen hvis det er flere leger som skal være med i uttrekket, men husk da å huke av for "En
melding per bruker".
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Etter  at  brukerne  er  lagt  til,  må  vi  bestemme  hva  slags  uttrekkstype  vi  skal  ha.  Uttrekkstype  "R"  er
forvalgt og vil gjelde de aller fleste brukere. Dette er uttrekk av alle regningskort med RTV takster. For
å endre uttrekkstype, må vi trykke Ctrl+Alt+L. 

Vi kan også legge inn en beskrivelse av uttrekket hvis vi skulle ønske dette i feltet "Beskrivelse".

Når uttrekkstype er valgt, kan vi legge inn valgfri tilleggskriterier. Her kan man velge å ta uttrekk for en
instans som har henvist pasienter og/eller fra bestemte kommunenummer.

Når alle kriteriene for uttrekket er satt,  trykker vi  Ctrl+X for  å generere XML rapport  og Ctrl+W for  å
generere rapport i flatfil format.

Når uttrekket er kjørt, får vi beskjed om eventuelle feil i uttrekket:

Ved å trykke "OK" vil vi få en oversikt over alle regningskort som ikke er i orden.
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Vi må deretter rette opp alle kortene som står i listen. I feltet for "Info om kort/episode" står det løsning
på hvordan man retter opp episoden/regningskortet. Etterhvert som man retter opp feilene vil man se
at dette er blitt gjort ved at det registreres et grønn pil i feltet "Åpnet".
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Når alle  kortene  er  rettet,  trykker  vi  Alt+O for  å  oppdatere/sjekke endringene som er  gjort.  Hvis  alle
kortene er riktig rettet, vil programmet automatisk ta oss tilbake til oversikten over alle uttrekk som er
tatt. Uttrekket som ligger øverst i listen vil alltid være det siste uttrekket som er tatt.

Vi trykker deretter Alt+L for å lagre uttrekket.
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Når vi har funnet området vi ønsker å lagre uttrekket trykker vi "Lagre". 

2.21.1.1 NPR-pasientidentitetsfil

Sammen med NPR-rapporten skal det sendes en pasientidentifikasjonsfil. Denne fila genereres ved å
legge inn dataene på samme måte som om man skulle tatt NPR-uttrekket.

 
Istedet for å trykke Ctrl+X for NPR-rapport i Xml-format, trykker vi Alt+I for identifikasjonsfilen. Etter at
filen er generert, må vi bestemme hvor filen skal lagres på datamaskinen.
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2.21.2 Se på/endre NPR rapport

Hvis vi ønsker å se på et av uttrekkene i listen, må dette uttrekket markeres og vi må deretter trykke
Alt+X for XML uttrekk eller Alt+E for flatfil uttrekk.

XML:
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Vi får frem et visningsvindu for XML uttrekket og her kan vi ved hjelp av + tegnet på meldingen kan vi
se på detaljene i uttrekket.
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 Flatfil:

Her får vi frem en oversikt over flatfilens innhold. Kolonnen på venstre side inneholder pasientens id-
nummer og høyre side inneholder detaljene rundt uttrekket.
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Vi kan hente opp pasienten ved å markere id-nummeret og deretter trykke Alt+H.

2.22 Gjenstående oppgaver

I startmenyen finner vi gjenstående oppgaver Alt+G. Her har vi oversikt over uferdige oppgavene våre.
Dette vinduet 'popper opp' automatisk når vi skal ut av SystemX via Alt+U.

2.22.1 Oversikt Gjenstående oppgaver

I dette vinduet har vi oversikt over våre 'uferdige oppgaver'.

· Uskrevne resepter - Resepter som er laget, men ikke skrevet ut
· Uferdige journaler - Journalnotater som er markert som uferdige
· Pasientbrev - Pasientbrev som er lagret, men ikke skrevet ut
· Henvisninger -  Henvisninger  som  er  laget,  men  har  verken  blitt  skrevet  ut  eller

sendt elektronisk
· Epikriser -  Epikriser  som  er  laget,  men  har  verken  blitt  skrevet  ut  eller  sendt

elektronisk
· Sykemeldinger -  Sykemeldinger  som  er  laget,  men  har  verken  blitt  skrevet  ut  eller

sendt elektronisk 
· Andre henvendelser - Andre henvendelser som er laget, men ikke skrevet ut

I  tillegg  til  de  forskjellige  feltene  har  vi  en  bryter  'Vise  sign.brytere'  som,  når  aktiv  viser  hvilke  type
elektroniske meldinger vi har til signering.
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For  å  fullføre  de  forskjellige  oppgavene  og  få  de  ut  av  listen  over  gjenstående  må  vi  gå  inn  i  de
forskjellige feltene, markere det vi skal fullføre og trykke Enter.

Eks.:  For  å  fullføre  en  sykemelding  trykker  vi  Alt+S,  markerer  den  sykemeldingen  vi  skal  gjøre  oss
ferdig med og trykker Enter. Idet vi skriver den ut eller 
sender den elektronisk blir den borte fra listen.

Ved  å  trykke  Ctrl+H  eller  Ctrl+L  (  se  eksempelbildet  )  kan  vi  komme  inn  i  de  forskjellige
signeringsvinduer for å signere ut elektronisk innkommet korrespodanse.

2.23 PLO meldinger

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

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

Når alt er avklart ,kan man aktivere bryteren som gjør funksjonaliteten tilgjengelig.
Bryteren finner man under opsjoner og deretter programbrytere.
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I  tillegg  til  å  aktivere  PLO kan vi  sette  opp  en del  funksjonalitet  som bestemmer  hvordan  våre  PLO
meldinger blir bygget opp.
For å aktivere enkelte brytere er det bare å klikke på dem (grønn er på).

2.23.1 Oversikt PLO meldinger

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

2.23.2 Oversikt brytere

Dette er brytere som finnes i PLO oversikten.
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- Ctrl+S, Svar på melding

- Ctrl+N, Ny melding

- Ctrl+Y, Ny melding til NAV

- Ctrl+E, Endre utkast

- Ctrl+V, Endre visningsformat

- Alt+S, Signer melding

- Ctrl+L, Les inn på nytt

- Ctrl+O, Oppdater liste

- Ctrl+A, Sende aviksmelding

- Ctrl+K, Kanseler melding

- Ctrl+Del, Slett melding

- Alt+V, Samstem legemidler

- Alt+H, Hent pasient

- Lagre kolonebredder

- Ctrl+G, Vis gruppert

- Ctrl+D, Vis kun valgte legens meldinger
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- Alt+T, Vis tidligere meldinger i tråd i nederste del av denne meldingen

- Valg av standardskriver ved utskrift

- Ctrl+U, Skrive ut valgt melding

- Alt+D, Vise kun meldinger som er nyere enn 60 dager / Vise alle meldinger
uavhengig av dato

- Ctrl+T, Sett hvor gamle meldingene som lastes kan være

- Alt+0 (null), Hurtigtakst for valgt (markert) pasient

- Alt+1, Hurtigtakst

- Ctrl+J, Lagre merket tekst i journal 

- Ctrl+F, Vis meldigner med feil

- Vise flere valg

- Ctrl+R, Det er funnet feil i adresselisten. Klikk her for å se en liste over feil

2.23.3 Forklaring på ikoner foran meldingene

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

- S, status
- R, retning
- T, sorter på tråd.
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Under status ser vi flere ting :

På innkommende meldinger :

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

På utgående meldinger :

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

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

2.23.4 Oversikt innstillingsbrytere

Bak  'Vise  flere  valg'  -  bryteren  (   )  finner  vi  en  del  innstillinger  for  hvordan  'PLO  -  vinduet'
kommer til å oppføre seg for forskjellige brukere.
Alle innstillinger er personlige, dvs forskjellige brukere kan sette opp forskjellige innstillinger som skal
gjelde deres brukerprofil.
Disse innstillingene finner vi også under opsjoner -> programbrytere ->Elektronisk kommunikasjon ->
PLO (se første avsnitt 'PLO meldinger').

Under ser vi instillingsbrytere fra opsjoner :
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.

Brytere er PÅ når de er grønne og AV når de er røde.
Forklaringen på hva bryteren gjør ser vi til høyre for selve bryteren. 

Under ser vi innstillingsbrytere fra PLO meldings-vinduet :

.

Brytere er PÅ når de er grønne og AV når de er røde.
Forklaring på de forskjellige :

- Journal - Automatisk dokumentasjon i journalen ved signering
- Vis KITH visning først - Vis KITH sin visning først
- Vis advarsel -  Vis  advarsel  når  et  medikament  som  forskrives  ikke  er  i  den
eksterne medisinlisten
- Kont. pas. adr. - Kontroler om pasienten har adresse registrert i kartoteket
- Kont. pas. tlfnr - Kontroler om pasienten har telefonnummer registrert i kartoteket
- Sign. av andre i egen gruppe - Legg meldigner til deg signert av andre i egen gruppe
- Ikke overfør diagnoser - Bruker ikke diagnoser lest fra databasen
- Ikke overfør lab svar - Bruker ikke lab svar lest fra databasen
- Ikke overfør tidl.sykd. notat . Ikke overføre tidligere sykd. notat automatisk
- Ikke overfør pårørende - Bruker ikke pårørende lest fra databasen
- Overføre faste legemidler - Overføre faste legemidler
- Overføre behov legemidler - Overføre behov legemidler
- Overføre kur legemidler - Overføre kur legemidler
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2.23.5 Registrere pleie- og omsorgsenhet pasienten hører til

For at man skal slippe å velge pleie- og omsorgsenheten pasienten hører til hver gang man skriver en
ny PLO melding eller svarer på en inkommet en, er det
viktig at man registrerer enheten på pasienten med en gang.
Det gjør vi under ALt+6 valget i Pasient hovedmenyen.

Trykk Alt+P for å registrere pleie og omsorgsenhet fra adresselisten. Adresselisten kommer opp.
Trykk  Enter  på  adressen  til  enheten  der  pasienten  hører  til  etter  at  den  har  blitt  søkt  opp  i
adresselisten.

NB!!! DET ER MEGET VIKTIG Å VELGE ADRESSEN MED ET GLOBE-IKON FORAN.
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Adressen  viser  seg  nå  under  Pleie-  og  omsorgsenhet  og  blir  valgt  automatisk  når  vi  sender  PLO
meldinger ang. denne pasienten.

2.23.6 Bruken av PLO meldinger (signere, svare og sende aviksmelding på
innkommende meldinger)

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

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

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

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

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

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

2.23.7.1 Forespørsel

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

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

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

2.23.7.2 Legemiddelopplysninger

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

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

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

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

2.23.7.3 Overføring av medisinske opplysninger

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

For å sende meldingen marker 'Overføring av medisinske opplysninger' og trykk Enter.
Følgende vindu kommer opp:
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Meldingen er klar til sending med en gang og hvis man ikke skal legge til noe ekstra eller fjerne noe av
det som kommer med automatisk, kan man bare trykke Ctrl+S for å sende meldingen.

Under fanen 'Hovedinformasjon' kan man eventuellt legge inn mere utfyllende 'Aktuell problemstilling'
og registrere tjenestebehov pasienten har.

'Aktuell  problemstilling'  kan  man fylle  inn  manuelt,  eller  hente  inn  tekst  via  Ctrl+H  fra  andre  steder  i
journalen.

For å registrere tjenestebehov, trykk Alt+N når man står i 'tjenestebehov-feltet'.
Følgende vindu kommer opp :
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Velg en av tjenestetypene som vises i listen :

og fyll ut resten av feltene manuelt.

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

2.23.7.4 Pasientlogistikk

Fjerde valg er 'Pasientlogistikk'.

Man skal  bruke denne type melding som bl.a.  en 'Orientering om dødsfall',  dvs.  den brukes  for  å  gi
beskjed til pleie og omsorgstjenesten om at pasienten er mors.
Den brukes også for å fortelle om pasienten innlagt, utskrevet, utskrivningsklar ....
Det som er mest vanlig for legekontorene er å motta denne type melding.
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Her har vi de 5 samme brytere som på alle andre type meldinger : 

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

Meldingen er i utg.pkt. ferdig når man velger den, men man kan legge til ekstra ting om man vil.
Under fanen 'Tidsfestet hendelse' kan man velge hendelseskode (se bilde under), skrive fritekst som
'Beskrivelse av hendelsen', tidspunkt og sted for hendelsen.

Under  fanen  pårørende  /  tilleggsopplysninger  kan  man  velge  /  velge  bort  pårørende  og  sette  opp
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ekstra opplysninger om pasienten :

2.23.7.5 Kansellere melding

Vi har mulighet til å kansellere en sendt melding.

Marker den sendte meldingen i utboksen og trykk Ctrl+K.
Spørsmål om kanselleringen kommer opp.
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Svar 'Ja' på spørsmålet som kommer opp.

2.23.8 Dialogmelding mellom NAV og samhandlere i helsesektoren (COPY)

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

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

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

3 Pasienthovedmenyen

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

I pasienthovedmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+Q Gå ut av pasienthovedmenyen
Alt+A Avtalebok
Ctrl+B Registrering av høyde og vekt for utregning av BMI
Alt+B Beskjeder
Alt+C Registrering av cave/bivirkninger
Alt+D Diagnoser
Alt+E Endre pasientens personalia
Alt+F Forrige pasient
Alt+G Cytologiundersøkelser
Alt+H Neste pasient
Alt+I Doseringsovervåking/INR-oversikt
Ctrl+I Elektronisk adresse
Alt+J Journal
Alt+K Korrespondanse
Alt+L Laboratoriet
Alt+N Brilleseddel
Alt+M Merking av journalen
Alt+O Oversikt laboratorieprøver
Alt+P Pasientregnskap
Alt+R Resepter
Alt+7 SMS til/fra gjeldende pasient 
Alt+S Skjemaer
Alt+U Kontaktregistrering
Ctrl+Y Øyeundersøkelser
Alt+W Spesialskjemaer
Alt+X Dagens tidligere pasienter
Alt+Z Svangerskap
Alt+0 Hurtigtakst
Alt+1 Sykemeldinger
Alt+3 Pasientkonvolutt
Alt+4 Etikettutskrift
Alt+6 Familieforhold/pårørende/pleie- og omsorgsenheter
Alt+8 Eksternt utstyr
Alt+9 Diverse undersøkelser
Ctrl+V
Ctrl+A
Ctrl+D

Vaksineregistrering
Audiometrimodul
Diagramer

Ctrl+K Registrere kirurgikoder (kun for de som har avtaler for DRG operasjoner)
Ctrl+L Venteliste
Ctrl+P Registrere prosedyrekoder (kun for avtalespesialister)
Ctrl+H Henvisningsperioder (kun for avtalespesialister)

Flervalgsknapp

Du forflytter deg til andre menyer i pasientjournalen fortrinnsvis ved hjelp av tastatur eller ved bruk av
mus. Den raskeste måten å
jobbe på er å bruke tastaturet. Aktivering av de forskjellige funksjonene er lagt opp på en mest mulig
logisk måte, ved at
du eksempelvis trykker "R" for resept, "K" for korrespondanse og så videre.
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3.1 Elementer i pasienthovedmenyen

Elementene  i  pasienthovedmenyen  kan  fjernes  for  å  få  større  plass  til  ønskede  elementer.  Du
bestemmer selv hvilke elementer du ønsker skal vises i  pasienthovedmenyen. Når du befinner deg i
startmenyen,  trykk  Alt+O  for  opsjoner,  og  Alt+P  for  programbrytere.  Innstillingene  for
pasienthovedmenyen finner du i kolonnen merket "Pas. hovedmenyen". Du kan aktivere og deaktivere
følgende elementer i pasienthovedmenyen:

FUNKSJON BESKRIVELSE
Vise pasientbilde Visning av pasientbildet i pasienthovedmenyen
Godkjenne  forrige
pasient

Bruker må bekrefte valg av forrige pasient (Alt+F) i pasienthovedmenyen

Valg tilgjengelig Viser bryteren for bortvalgte data i pasienthovedmenyen
Vis bryteren "Kun lese" Viser bryteren "Kun lese journal" i pasienthovedmenyen
Vise beskjeddato Viser datoen beskjeden er skrevet i pasienthovedmenyen
Vise BMI Viser elementet BMI i pasienthovedmenyen
Vise BMI med farger Viser elementet BMI med ulike farger og OBS-tekster i pasienthovedmenyen
Yrkesanamnese Viser feltet "Yrkesanamnese" i pasienthovedmenyen
Siste notat Viser feltet "Siste notat" i pasienthovedmenyen
Familiært/sosialt Viser feltet "Familiært/sosialt" i pasienthovedmenyen
Tidligere sykdommer Viser feltet "Tidligere sykdommer" i pasienthovedmenyen
Analysesvar Viser feltet "Analysesvar" i pasienthovedmenyen
Aktuelle medisiner Viser feltet "Aktuelle medisiner" (LIB listen) i pasienthovedmenyen
Siste diagnose Viser feltet "Siste diagnose" i pasienthovedmenyen
Tidligere sykdommer Viser feltet "Tidligere sykdommer" i pasienthovedmenyen
Henvisningsperioder Viser feltet "Henvisningsperioder" i pasienthovedmenyen
  

Husk  å  gi  plass  til  nye  felter,  så  de  ikke  blir  liggende  over  hverandre.  Få  hjelp  til  dette  av
systemansvarlig eller ring oss.

3.2 Flervalgsknapp i pasienthovedmeny

Bak flervalgsknappen i startmenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Endre etiketter

Lagre kolonnebredder for faste medisiner

Vise skrivefelt for pasientinformasjon

Vise kroniske diagnoser

Viser siste henvisende lege fra ventelisten

Vise primærlegen

Vise familiært/sosialt i Pasienthovedmenyen

Vise yrkesanamnese i Pasienthovedmenyen

Vise problem \ henvisningsperioder i Pasienthovedmenyen
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3.3 Jounalnotater

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

3.3.1 Oversikt journalvinduet

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

I journalvinduet har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Skrive  journalnotat  (brukes  hvis  funksjonen  "Notat  direkte"  under

flervalgsknapp er deaktivert)
Alt+X Eksplisitte notater, som kun du har tilgang til
Ctrl+W Lagre innskrevet tekst
Enter Hente merket tekst
Alt+D Diagnoseregistrering  (brukes  hvis  funksjonen  "Fortsette"  under

flervalgsknapp er deaktivert)
Ctrl+S Registrere ny undersøkelse(Spesialist)
Ctrl+6 Lese tidligere undersøkelse(Spesialist)
Alt+A Lese alle journalnotatene
Alt+E Lese dagens journalnotat. Overta journalnotatet.
Alt+L Lese tidligere journalnotater
Alt+1 Lese journalnotat fra valgt dato i listen over tidligere journalnotater
Alt+T Liste over tidligere notatdatoer
Alt+O Oversikt over journallinjer som inneholder en kode
Alt+C Oversikt over journalnotater som inneholder en kode
Ctrl+U Utskrift av dagens journalnotat
Alt+P Utskrift av alle tidligere journalnotater
Ctrl+P Utskrift av hele pasientens journal
Ctrl+R Utskrift av tidligere medisiner for en periode
Alt+Z Utskrift av valgte/merkede journalnotater
Ctrl+H Vise/hente diverse informasjon

Flervalgsknapp

Aktivering  av  de  forskjellige  funksjonene  er  lagt  opp  på  en  mest  mulig  logisk  måte,  ved  at  du
eksempelvis trykker "D" for registrering av diagnose, "L" for å lese tidligere journalnotater og så videre.

3.3.2 Flervalgsknapp i journalvinduet

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelig:
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TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

Alt+I Antall notater som vises ved åpning av journalen. Standardverdi er 15.
Alt+S Sette standard skrifttype for skrivefeltene i journalen

Nullstille panelposisjoner i journalvinduet

Endre overskrifter over notatfeltene

"Fortsette"
''Avslutt v/lagring''

Fortsette til diagnose etter notatinnskriving

"Alle felter" Viser alle feltene for hver konsultasjon
"Header" Viser header for notattype i tidligere notater
"Notat direkte" Gå direkte inn i notatfelt når en trykker Alt+J i pasienthovedmeny
"Mellomrom" Mellomrom (1 linje) mellom notatene
"Strukturert" Innskriving av strukturert journal
"En font" Vise alle tidligere notater med én skrifttype
"Win98" Brukes Windows98, må denne bryteren aktiveres for å kunne se hele journalen
"Ekstra notat" Mulig å skrive ekstra notat i dag
"Beskjed om uferdig" Beskjed om uferdig notat ved lagring av valgt uferdig notat
"Vise anamnese " Ekstra anamnesefelt for journal skriving

3.3.3 Skrive journalnotat

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+J  eller  "J"  for  å  åpne  journalvinduet.  Om
funksjonen "Notat direkte" er aktivert,  vil du gå direkte til  notatfeltet i  pasientens journal, hvor du kan
skrive inn notatet.
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For å flytte deg mellom feltene i journalvinduet, trykk Tabulator eller Alt+valgtegn. Lagre notatet ved å
trykke  Ctrl+W.  Om  du  har  aktivert  funksjonen  "Fortsette"  (finnes  under  flervalgsknappen  i
journalvinduet) for å gå direkte til diagnosemenyen etter lagring av journalnotatet, vil du automatisk gå
til vinduet som viser diagnoseoversikt.

3.3.4 Strukturert journal

Dersom  du  ønsker  å  skrive  en  strukturert  journal,  aktiverer  du  funksjonen  "Strukturert"  som  finnes
under flervalgsknappen i journalvinduet.

3.3.5 Notatfeltet i journalen

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

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+1

Ctrl+0

Sette farve på teksten
Hente fra farvekart
Sette original bokstavfarge

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

 

3.3.6 Tekstbehandler

Fra alle skrivefelter i System X har du mulighet for å kopiere tekst over til tekstbehandleren for videre
redigering og formatering. Trykk Ctrl+T for å kopiere teksten over til tekstbehandleren i System X. Når
du er  ferdig  med å redigere/formatere teksten,  trykk Ctrl+W for  å lagre den.  Den lagrede teksten vil
vises i det feltet den ble kopiert fra.
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Dersom  du  ønsker  å  bruke  en  ekstern  tekstbehandler  på  grunn  av  stavekontroll,  ordbok  og  andre
funksjoner, må denne installeres på arbeidsstasjonen og kan deretter aktiveres via Alt+I når man står i
tekstbehandleren.
Alt det man skriver i en ekstern tekstbehandler blir overført tilbake til SystemX etter at man har gått ut
av den.

3.3.7 Faste tekster for bruk i journalnotat

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

Trykk deretter Alt+N for å lage en ny fast tekst. Skriv inn ønsket navn på den faste teksten, og trykk
Enter for å lagre .
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Navnet  på  den  nye  faste  teksten  vil  vises  i  feltet  på  venstre  av  vinduet.  Trykk  deretter  Alt+T  for  å
komme inn i redigeringsmodus for notatmaler.

Den faste teksten kan inneholde kun egen lagd / kopiert tekst eller så kan man også benytte seg av
makroer som henter data fra andre steder i journalen automatisk inn i malen.
Listen over tilgjengelige makroer ser vi til høyre i vinduet.
I eksempelet under brukes det fast tekst samt makro for faste medisiner og tidligere sykdommer.
For å hente inn et makro i teksten marker den og trykk Enter.
I tillegg kan man legge inn tekst som enkelt kan nås med tabulator. Brukes når man lager fast tekst for
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f.eks. lister med flere punkter som skal fylles ut.

Husk å lagre via Ctrl+W når du er ferdig med å lage malen.

3.3.8 Bruke faste tekster i journalnotat

For å benytte faste tekster i journalnotatet, trykk Ctrl+2 (3,4,5) når du befinner deg i journalvinduet. Bla
deg ned til den faste teksten du ønsker å bruke i journalnotatet, og trykk Enter for å hente den.
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Teksten  vises  i  eget  vindu  først,  noe  som  gir  mulighet  for  etterredigering  av  tekst  innhentet  via
makroene.
Det er i dette vinduet man må bruke tabulator for å fylle ut ev. tekstlinjer som kan nås med tabulator.
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Når du er ferdig med ev. redigering trykk Ctrl+W for å overføre teksten til journalnotatet.

3.3.9 Overta dagens journalnotat (for lege)

Funksjonen for å overta journalnotater er beregnet for kontorer hvor sykepleier eller helsesekretær har
selvstendige oppgaver, (som for eksempel blodtrykksmåling, øreskylling,  EKG og så videre)  og hvor
journalføringen for dette er  gjort  av  sykepleier  eller  helsesekretær.  Legen kan gå inn i  journalnotatet
som er skrevet av sykepleier eller helsesekretær for å endre eller tilføye informasjon. Når du befinner
deg i journalvinduet, trykk Alt+E for å vise/overta dagens journalnotater.
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Du vil nå se en liste over journalnotater skrevet av sykepleier eller helsesekretær. Velg journalnotat i
oversikten til  venstre i  vinduet,  og hent  dette  fram ved å trykke Enter.  Svar  "Ja" for  å bekrefte  at  du
ønsker å overta valgt journalnotat.

Journalvinduet vil nå være merket med rødt, som tegn på at dette er et journalnotat du har overtatt fra
en annen bruker.  Lagre  journalnotatet  ved  å  trykke Ctrl+W etter  at  du  har  utført  ønskede  endringer
og/eller tilføyelser.
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3.3.10 Søke etter journallinjer med ord/kode

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

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

3.3.11 Søke etter notater med ord/kode

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

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

3.3.12 Utskrift av dagens journalnotat

Når  du befinner  deg  i  journalvinduet,  trykk  Ctrl+U  for  å  skrive  ut  dagens  journalnotat.  Du  kan  velge
mellom å skrive ut kun det notatet du har skrevet selv, eller alle notater som er skrevet på pasienten i
dag. Svar "Ja" dersom du kun skal skrive ut kun det notatet du har skrevet selv. Kun de dataene som
er lagret vil bli skrevet ut.

Utskriften  forhåndsvises  i  tekstbehandleren,  hvor  du  kan  gjøre  eventuelle  endringer  (slette/legge  til
tekst). Trykk Ctrl+U for å skrive ut.
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3.3.13 Utskrift av alle journalnotater på pasienten

Når du befinner deg i  journalvinduet,  trykk Alt+P for  utskrift  av  alle  tidligere journalnotater.  Utskriften
forhåndsvises i tekstbehandleren, hvor du kan gjøre eventuelle endringer (slette/legge til tekst). Trykk
Ctrl+U  for  å  skrive  ut.  Det  er  kun  utskriften  som  kan  redigeres.  Det  er  ikke  mulig  å  redigere  selve
pasientjournalen. OBS! Kun laserskriver kan benyttes for denne utskriften.
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3.3.14 Utskrift av total pasientjournal

Fra journalvinduet, trykk Ctrl+P for å skrive ut total pasientjournal. Først kommer det opp en kalender
der du kan bestemme perioden som skal skrives ut.
Det som er satt opp som standard er siste 10 år, for pasienter med 'yngre' journaler får man forslag fra
første journalnotat t.o.m. siste.

Sett opp perioden og trykk Enter.
Du vil  få beskjed om at denne utskriften vil  bli  loggført.  Svar "Ja" dersom du ønsker å fortsette med
utskriften.

Utskriften  forhåndsvises,  men  det  er  ikke  mulig  å  redigere  selve  pasientjournalen.  Alle  elementer  i
journalen tas med i utskriften. Kun laserskriver kan benyttes for utskrift  av den totale journalen. Klikk
på utskriftssymbolet øverst i venstre hjørne for å skrive ut.



System X brukermanual386

© 2016 Hove Medical Systems AS

Tilføy gjerne i journalnotatet hva som er grunnen til at pasientens journal er skrevet ut. (For eksempel
ved overflytting til annen lege)

3.3.15 Utskrift av medisiner i en periode

Når du befinner deg i journalvinduet, trykk Ctrl+R for utskrift av pasientens medisiner i en periode. Du
får  beskjed  om  at  utskriften  blir  loggført  i  pasientens  journal,  og  du  kan  velge  mellom  å  fortsette
utskriften eller å avbryte utskriften. Svar "Ja" dersom du ønsker å skrive ut listen.

Velg deretter ønsket periode fra kalenderen.
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Du kan raskt og enkelt navigere deg rundt i kalenderen ved hjelp av følgende taster:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Page Down Gå en måned fram
Page Up Gå en måned tilbake
Ctrl+Page Down Gå et år fram
Ctrl+Page Up Gå et år tilbake
Home Gå til den første dagen i måneden
End Gå til den siste dagen i måneden
Ctrl+Home Gå tilbake til dagens dato
Ctrl+V Vise kalenderen for hele året

Du vil  nå se en forhåndsvisning av  alle  reseptene som er  skrevet  ut  i  den  valgte  perioden.  Klikk  på
utskriftssymbolet øverst i venstre hjørne for å skrive ut listen.

3.3.16 Utskrift av valgte (markede) notater

Nar  du  befinner  deg  i  journalvinduet  kan  du  i  tillegg  til  dagens  og  alle  tidligere,  også  skrive  ut  kun
valgte (markede) notater.
Dette gjør man ved å markere de notatene man vil ha skrevet ut og deretter trykke Alt+Z.
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Utskriften  forhåndsvises  i  tekstbehandleren,  hvor  du  kan  gjøre  eventuelle  endringer  (slette/legge  til
tekst). Her kan man også slette noen notater hvis man vil 'hoppe over' noen før utskriften.
Skriv ut via Ctrl+U.

3.3.17 Merke journalnotat som uferdig

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

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

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

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

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

3.3.18 Åpne to pasientjournaler samtidig

Dersom  du  befinner  deg  i  en  pasientjournal,  men  samtidig  ønsker  å  arbeide  med  journalen  til  en
annen pasient, trykk Ctrl+Shift+H for å søke frem ønsket pasient i kartoteket. Trykk Enter for å hente
pasienten på vanlig måte.
Vindusrammen til journalen som hentes inn vil blinke i en kontrastfarge, slik at det er lett å se at man
arbeider med to pasienter samtidig.
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Trykk Alt+Q for å avslutte den midlertidige pasienten. System X vil varsle deg om at du går tilbake til
primærpasienten. Trykk Enter for å bekrefte.

3.3.19 Hente forrige pasient

Denne funksjonen er nyttig dersom du ønsker å gjøre endringer eller tilføye noe som ble uteglemt. Når
du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+F for å hente fram den forrige pasienten.

Svar "Ja" dersom du ønsker å hente fram den forrige pasienten.

Den forrige pasienten vil nå vises i pasienthovedmenyen. Når du er ferdig med den forrige pasienten,
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hentes den opprinnelige pasienten tilbake ved å trykke Alt+F på nytt.

3.4 Diagnoser

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

3.4.1 Oversikt over diagnosemenyen

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

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

før aktivering)
Alt+O Merke/avmerke diagnose som OBS-diagnose
Alt+L Endre i diagnoseliste
Alt+M Merke/avmerke diagnose for visning i begrenset diagnoseliste
Enter Hente valgt diagnose fra liste
Ctrl+Delete Slette valgt diagnose fra dagens diagnoser
"Pluss" (+) Vise alle gangene valgt diagnose er gitt
Ctrl+1 Hente fast tekst
Ctrl+2 Hente fast tekst

Flervalgsknapp

3.4.2 Flervalgsknapp i diagnosemenyen

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelig:

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

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

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

3.4.3 Ny diagnose

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

Alfabetisk søk aktivert: (begynner med)

Alfabetisk søk deaktivert: (inneholder søkebegrepet)
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Søk på diagnosekode:
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Velg den måten du ønsker å bruke ved søk etter diagnose. Bruk piltasten for å bla deg ned til aktuell
diagnose. Trykk Enter
for  å velge ønsket  diagnose.  Merk av med "J"  (Ja)  eller  "N"  (Nei)  i  feltet  for  "Primærdiagn."  dersom
diagnosen er pasientens
primære diagnose.

Trykk  Ctrl+W  for  å  lagre  når  du  er  ferdig  med  diagnoseregistreringen.  Diagnoser  som  er  valgt  og
lagret,  legges  i  liste  over  dagens  diagnoser.  Etter  dagsavslutting  vil  diagnosene  legges  i  liste  over
tidligere diagnoser/kroniske diagnoser/ primærdiagnoser.

3.4.4 Ny diagnose (med kronisk/OBS/yrkesskade)

Søk fram ønsket  diagnose som forklart  i  avsnitt  6.3.  Merk  av  med "J"  (Ja)  eller  "N"  (Nei)  i  feltene "
Kronisk",  "Yrkesskade"  og  "OBS-diagnose".  Hvis  det  merkes  av  "J"  i  feltet  "Kronisk",  vil  markøren
flyttes automatisk til feltet "Debutår". Skriv inn startåret med to siffer. (07 for 2007 og så videre) Trykk
Ctrl+W for å lagre når du er ferdig med diagnoseregistreringen.



Pasienthovedmenyen 397

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.4.5 Velge fra liste over tidligere diagnoser

Når  du  befinner  deg  i  diagnosevinduet,  trykk  Alt+T  for  å  gå  til  listen  over  tidligere  diagnoser.  Bruk
piltasten for å bla deg ned til ønsket diagnose, og trykk Enter for å velge. Trykk Ctrl+W for å lagre når
du er ferdig med diagnoseregistreringen.
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.

3.4.6 Velge fra liste over primærdiagnoser

Når  du  befinner  deg  i  diagnosevinduet,  trykk  Alt+P  for  å  gå  til  listen  over  primærdiagnoser.  Bruk
piltasten for å bla deg ned  ønsket diagnose, og trykk Enter for å velge. Trykk Ctrl+W for å lagre når du
er ferdig med diagnoseregistreringen.
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3.4.7 Velge fra liste over kroniske diagnoser

Når  du  befinner  deg  i  diagnosevinduet,  trykk  Alt+K  for  å  gå  til  listen  over  kroniske  diagnoser.  Bruk
piltasten for å bla deg ned til ønsket diagnose, og trykk Enter for å velge. Trykk Ctrl+W for å lagre når
du er ferdig med diagnoseregistreringen.
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3.4.8 Diagnosesøk fra diagnosegruppe

Når du befinner deg i diagnosevinduet, vil markøren stå i feltet for søk etter ny diagnose. Trykk Enter
for  å  gå  til  diagnosegruppene.  Bruk  piltasten  for  å  bla  deg  ned  til  ønsket  diagnosegruppe,  og  trykk
Enter for å velge gruppe.
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Diagnosene  som  tilhører  diagnosegruppen  vil  nå  vises.  Bruk  piltasten  for  å  bla  deg  ned  til  ønsket
diagnose, og trykk Enter for å velge diagnose.
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Fortsett  diagnoseregistreringen  på  vanlig  måte.  Trykk  Ctrl+W  for  å  lagre  når  du  er  ferdig  med
diagnoseregistreringen.

3.4.9 Ny/endret diagnosetekst i diagnoseliste

Når  du  befinner  deg  i  diagnosevinduet,  søk  fram  diagnose  på  vanlig  måte,  marker  den  og  deretter
trykk Alt+L for å åpne diagnoselisten. Den valgte diagnosen er merket i listen. Det er mulig å lage ny
diagnosetekst ut fra valgt diagnosekode, eller å endre egendefinerte diagnosetekster.
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Bryter oversikt :

Alt+N - Registrer ny diagnose tekst
Alt+E - Endre diagnosetekst
Alt+K - Kopiere egne diagnoser fra tidligere lister
Alt+A - Hente diagnose fritt fra alle grupper
Alt+G - Gruppeoversikt for valg av grupper
Ctrl+Del - Fjerne diagnose (kun egne kan fjernes)

Trykk  Alt+N for  å  registrere  ny  diagnosetekst.  Skriv  inn  diagnoseteksten,  og  lagre  den  ved  å  trykke
Ctrl+W.

Den  nye  diagnoseteksten  legges  automatisk  over  i  diagnoselisten  og  er  merket  med  en  "E"  for
egendefinert diagnose, i kolonnen lengst til venstre i vinduet.
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For å endre eksisterende egendefinerte diagnosetekster, trykk Alt+E og følg samme fremgangsmåte
som beskrevet over. Det er kun mulig å endre egendefinerte diagnosetekster. (merket med "E")

3.4.10 Legge diagnose i begrenset diagnoseliste

For  spesialister  eller  medarbeidere  kan  det  ofte  være  mer  oversiktlig  å  bruke  diagnoser  fra  en
begrenset diagnoseliste. Hvis du ønsker å bruke begrenset diagnoseliste, må de diagnoser du ønsker
å  bruke  i  den  begrensede  diagnoselisten  merkes  spesielt  for  dette.  Når  du  befinner  deg  i
diagnosevinduet, søk fram ønsket diagnose. Trykk Alt+M for å merke den valgte diagnosen for bruk i
begrenset diagnoseliste. Den valgte diagnosen merkes med blått.
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3.4.11 Bruk av begrenset diagnoseliste

Når du befinner deg i diagnosevinduet kan du aktivere funksjonen "Begr. diagn. liste " som ligger bak
flervalgsknappen.  Søk  fram diagnose  på  vanlig  måte.  Kun  de  diagnosene  som er  merket  for  bruk  i
begrenset diagnoseliste vil vises.'
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3.4.12 Fjerne merket for kronisk diagnose

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

Diagnosen  er  nå  fjernet  fra  listen  "Kroniske  diagnoser",  men  vil  fortsatt  vises  som  en  tidligere
diagnose.
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3.4.13 Dokumentasjon av diagnose til journaltekst

Ønsker du at diagnosen også skal  legges inn i  journalteksten,  gjør  følgende:  Åpne diagnosevinduet,
og klikk på flervalgsknappen.
Bryter 'Diagnose til journalen' må stå på (skal være grønn).

3.5 Endre personalia

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen trykk Alt+E for å endre personalia til pasienten.
Her endrer vi personalia, registrerer adresse(r) og arbeidsgiver(e) til pasienten.
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3.5.1 Oversikt brytere

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Esc Ut av vinduet
Ctrl+A Registrere flere adresser
Ctrl+F Forandre adresse
Ctrl+G Registrere flere arbeidsgivere
Ctrl+E Endre arbeidsgiver
Ctrl+M Elektroniske postadresser
Ctrl+S Hent opplysninger fra NHN Personregister
Ctrl+W Lagre opplysninger
Ctrl+L Lås pasient for innsyn (kan kun administreres av pasientens
fastlege eller administrator bruker)
Ctrl+Delete Slett

Lagre kolonnebredder

3.5.2 Utfylling/endring av personalia

Øverste linjen fylles ut automatisk med bl.a. informasjon som leses inn sammen med fastlegelisten.

De to neste linjene er det bare å fylle ut manuelt. Man kan enten klikke seg i de foskjellige feltene eller
bruke 'Tab-tasten for å hoppe til neste felt'.
Eventuelle lister som ligger under noen felter popper fram automatisk når man kommer til et tomt felt.
Hvis man vil endre informasjon i en allerede 
utfyllt felt trykk Ctrl+Alt+L når du står i feltet for å få fram listen.

3.5.3 Låse pasient for innsyn

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

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

Ctrl+E Vise bare journalansvarlige

Ctrl+I Vise bare ikke journalansvarlige

Ctrl+A Vise alle

Ctrl+F Velg pasientens fastlege

Kontorliste

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

For å lære hvordan man endrer / registrerer nye adresser / arbeidsgiver se Registrere ny pasient.

3.6 Kontaktregister

Når pasientens journal hentes fram for første gang på en dag, vil listen over kontakttyper vises før du
kommer inn i pasienthovedmenyen (Forutsetter at funksjonen for å velge kontakttype er aktivert).
Aktiverings bryter finner vi under opsjoner og programbrytere.

3.6.1 Kontakttype fra standardliste

Velg kontakttype enten ved hjelp av korresponderende valgtegn (vises på venstre side av listen), eller
bla deg ned ved hjelp av piltast. Trykk Enter for å velge kontakttype.
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3.6.2 Endre kontakttype

Det  er  mulig  å  endre  den  registrerte  kontakttypen  hvis  f.eks.  kontakttypen  har  blitt  registrert  som  ”
Telefon” fordi pasienten har ringt tidlig på dagen, men kommer på ettermiddagen til  en konsultasjon.
Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+U for å endre kontakttype.

Du vil nå få frem vinduet for kontaktregistrering. Her vil du se en oversikt over tidligere kontakttyper, og
hvilke registreringer som er gjort i forbindelse med kontakten.

For å endre kontakttypen, velg ønsket kontaktregistrering i  listen ved hjelp av piltastene. Trykk Alt+K
for å endre kontakttypen. Velg ny kontakttype fra listen, og trykk Enter.
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 Den nye kontakttypen vil nå vises i oversikten over tidligere kontaktregistreringer.

Det  er  også  mulig  å  opprette  en  ny  kontaktregistrering.  Trykk  Alt+N  for  å  opprette  en
kontaktregistrering, Velg ny kontakttype fra listen, og trykk Enter. Den nye kontaktregistreringen vil nå
vises i oversikten over tidligere kontaktregistreringer.

Dersom du ønsker  å  endre  tiltakene i  forbindelse  med  kontaktregistreringen,  trykk  Alt+E  når  du  har
valgt  ønsket  kontaktregistrering.  Endre  tiltaksregistrering  som  ønsket,  og  trykk  Ctrl+W  for  å  lagre
kontaktregistreringen.

3.6.3 Egendefinert kontakttype

Hvis  legekontoret  ønsker  å  bruke  egendefinerte  kontakttyper,  må  det  først  lages  en  liste  over
kontakttyper.  Se Vedlikehold av egendefinerte kontaktkoder 

Funksjonen for bruk av egendefinerte kontakttyper må også være aktivert. Se Programbrytere.
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3.6.4 Merke kontakttype som feilregistrert

Det  er  mulig  å  merke  den  registrerte  kontakten  som  feilregistrert.  Når  du  befinner  deg  i
pasienthovedmenyen, trykk Alt+U for å åpne vinduet for kontakttyperegistrering.

Velg  ønsket  kontaktregistrering  i  listen,  og  trykk  Ctrl+Delete  for  å  merke  kontaktregistreringen  som
feilregistrert. Bekrefte merkingen ved å trykke ”Ja”. Kontaktregistreringen vil fjernes fra visning i listen,
men vil fortsatt ligge i databasen.

3.7 Journalmerking

Merking  av  pasientjournal  brukes  ofte  dersom legekontoret  har  pasienter  som er  deltakere  i  forsøk,
pasienter med spesielle behov som f.eks. tolk og lignende. Den brukes også av BHT tjeneste.

3.7.1 Merking av pasientjournal

Når du befinner deg i  pasienthovedmenyen, trykk Alt+M eller for å merke journalen. Skriv inn ønsket
kode, og trykk Enter for å lagre koden.

Alternativt  kan du bruke forhåndsdefinerte koder fra kodelisten. Forhåndsdefinerte koder  brukes ofte
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av klinikker og bedriftshelsetjenester. Trykk Alt+H for å vise forhåndsdefinert kodeliste. Velg kode ved
å bla deg ned med piltastene. Trykk Enter for å velge ønsket kode.

Koden vil  vises i  et  eget  felt  øverst  i  pasienthovedmenyen,  uavhengig om denne er  skrevet  inn som
fritekst eller valgt fra forhåndsdefinert kodeliste.

På grunnlag av koden som er registrert, kan det enkelt genereres oversikter, rapporter eller skrives ut
brev og etiketter.

3.7.2 Vise merking i pasientkartotek

Ved  å  aktivere  funksjonen  ”Vise  merking”  i  kartotekvinduet  kan  du  se  koden  når  du  søker  etter
pasienten i kartoteket.

3.7.3 Oversikt over merkede pasientjournaler

Når du befinner deg i startmenyen, trykk Ctrl+M for å vise oversikten over merkede pasientjournaler.

I oversikten over merkede pasientjournaler har du følgende funksjoner tilgjengelig:
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+H Hente søkekode(r)
Enter Hente journaler med felles søkekode
Alt+E Endre journalmerking på valgt pasient
Ctrl+Delete Fjerne journalmerking på valgt pasient
Alt+A Søk i alle journaler uavhengig av fastlegetilknytning
Enter Hente valgt pasientjournal (pasient må være valgt i liste)
Alt+4 Utskrift av etiketter for en eller alle pasienter i liste
Ctrl+U Utskrift av standardbrev for en eller alle pasienter i liste
Ctrl+P Forhåndsvisning og utskrift av liste over merkede journaler
Ctrl+F Generere  en  semikolonseparert  fil  som  inneholder  pasientens  navn,

adresse og fødselsdato

Du kan skrive inn ønsket søkekode direkte i feltet ”Søkekode”. Trykk deretter Enter for å starte søket.

Dersom  du  ikke  vet  hvilke  koder  som  er  lagt  til,  kan  du  trykke  Alt+H  for  å  hente  søkekode.  Den
forhåndsdefinerte  kodelisten  vil  vises  automatisk.  Velg  kode  ved  å  bla  deg  nedover  med  piltastene.
Trykk Enter for å velge ønsket kode.

Trykk Enter en gang til for å starte søket.

Dersom  det  finnes  journaler  som  er  merket  med  koden  du  søkte  etter,  vil  søkeresultatene  vises  i
oversikten. Antall journaler som er merket med koden vil også vises. Listen inneholder kun dine egne
pasienter.  Dersom  en  journal  er  merket  med  flere  koder,  for  eksempel  koden  ”H”  og  koden  ”J”,  vil
journalen vises dersom man søker etter journaler som er merket med koden ”H”.
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Trykk Alt+A dersom du ønsker  å se alle  pasientjournaler  med valgt  kode.  (uavhengig av  pasientens
fastlegetilknyttning)

3.7.4 Merkede journaler med flere koder

Det er mulig å merke journalene med flere koder. For å søke opp journaler som er merket med flere
koder,  skriv  inn  søkekode  adskilt  med  mellomrom,  eller  trykk  Alt+H  for  å  velge  kode  fra
forhåndsdefinert liste. Når du har valgt den første koden og trykket Enter, trykker du Alt+H igjen for å
velge neste kode.

Etter at du har valgt koder, trykk Enter for å starte søket.
Søkeresultatene omfatter journaler som inneholder alle søkekriterier.

3.7.5 Utskrift av standardbrev til valgte pasienter

Søk fram merkede journaler som forklart i "Oversikt over merkede pasientjournaler". Dersom det skal
sendes et standardbrev, informasjon eller lignende, må dette legges inn som en brevmal i System X.
(se  hefte  for  systemansvarlig  kapittel  8,  side  49-50  for  nærmere  informasjon  om  hvordan  du  lager
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brevmaler) Velg pasient i listen, og trykk Ctrl+U for utskrift av standardbrev. Svar ”Ja” dersom du kun
ønsker  å  skrive  ut  brev  for  merket  pasient.  Svar  ”Nei”  dersom  du  ønsker  å  skrive  ut  brev  for  alle
pasientene i listen.

Velg  deretter  ønsket  brevmal  fra  oversikten  over  tekstmaler.  Bla  deg  opp/ned  i  listen  ved  hjelp  av
piltastene.

Trykk Enter for å skrive ut valgt tekstmal. Pasientens navn og adresse vil legges til automatisk.

3.7.6 Utskrift av liste over merkede journaler

Etter at du har søkt fram merkede journaler, trykk Ctrl+P for å skrive ut en liste over journalene som
inneholder  koden  du  søkte  etter.  Du  vil  se  en  forhåndsvisning  av  listen.  Klikk  på  utskriftssymbolet
øverst i venstre hjørne av vinduet for å skrive ut listen. Velg ønsket skriver fra listen.
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3.7.7 Generere semikolonseparert tekstfil

Dersom du ønsker å bruke listen over merkede journaler i Excel for utskriftsfletting og så videre., kan
du  trykke  Ctrl+F  for  å  generere  en  semikolonseparert  tekstfil  som  inneholder  pasientenes  navn,
adresse og fødselsdato. Trykk deretter OK.

Skriv inn ønsket navn på tekstfilen, eller bruk filnavnet som vises. Klikk deg fram til ønsket plassering,
og lagre tekstfilen. Husk plasseringen slik at du finner igjen tekstfilen senere. Det kan være en god idé
å opprette en egen mappe.

3.7.8 Vise journalen til valgt pasient

Søk fram merkede journaler som forklart i avsnitt 8.3. Velg en pasient i listen, og trykk Enter for å vise
journalen til valgt pasient.
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Pasientens journal vises, og du kan utføre alle oppgaver på vanlig måte.

Når pasientens journal lukkes igjen (Alt+Q), vil du gå tilbake til oversikten over merkede journaler.

3.7.9 Etikettutskrift for en eller alle pasienter

Søk fram merkede journaler som forklart  "Oversik over merkede pasienter".  Velg pasient  i  listen,  og
trykk  Alt+4  for  utskrift  av  etiketter.  Svar  ”Ja”  dersom  du  kun  ønsker  å  skrive  ut  etikett  for  merket
pasient. Svar ”Nei” dersom du ønsker å skrive ut etiketter for alle pasientene i listen.

Velg ønsket etikettype fra listen som vises.  kommer deretter  opp,  velg type etikett  som du ønsker  å
benytte. Trykk Enter for å skrive ut valgt etikettype.
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Angi hvor mange etiketter som skal skrives ut på hver pasient. Trykk Enter for å fortsette.

3.8 Resepter

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

3.8.1 Oversikt reseptmeny

I reseptmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Skrive ny resept
Ctrl+W Lagre innskrevet medisin
Alt+E Lagre som telefonresept
Alt+I Lagre medisin i egen liste
Alt+Z Registrere / avregistrere seponering
Ctrl+Delete Fjerne valgt medisin fra liste over dagens eller faste medisiner
Alt+L Lese i alle egne lister
Ctrl+L Adresseregisteret
Alt+V Skjule/vise medisin i egen liste
”+” Vise alle pakninger av innskrevet medisin
Ctrl+O Hente valgt medisin i en periode og summere
Enter Hente valgt medisin fra egen liste
Ctrl+E Søke først i egne medisinliste ved søk etter medisin
Ctrl+X Ekstern liste (Felleskatalogen)
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Utskrift:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+G Fornye alle faste medisiner som faksresept
Ctrl+R Utskrift faksresept på aktuell pasient
Ctrl+P Utskrift av liste (ikke resept) med faste og behovsmedisiner
Ctrl+Y Utskrift av liste (ikke resept) over tidligere medisiner i en periode
Ctrl+T Fornye alle faste medisiner som telefonresept
Alt+4 Utskrift alle uskrevne resepter på etiketter
Ctrl+U Utskrift alle uskrevne resepter
Ctrl+”+” Utskrift av alle medikamenter merket som multidose
Ctrl+S Sende eResept umiddelbart
Alt+S
Ctrl+8

eResept og historikk
Vis utleverings melding(er)

Diverse:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+3 Registrere/avregistrere valgt medikament for multidose utskrift
Ctrl+4 Registrere/avregistrere alle medikamenter for multidose utskrift
Ctrl+A Apotekbeskjed/apotekliste
Alt+I Vis/Endre bivirkning/cave
Ctrl+I Registrere bivirkning/cave
Alt+C Registrere Cave
Ctrl+D Registrere reseptdiagnose
Ctrl+M Skrive magistral resept
Alt+0 Hurtigtakst
Ctrl+K Slå opp medikament i felleskatalogen
Ctrl+1 Hente egen informasjon 1
Ctrl+2 Hente egen informasjon 2

Vise flere valg

3.8.2 Flervalgsknapp i reseptmeny

Bak flervalgsknappen i startmenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Forhåndsvise utskrift av A-resept

Header for valgt blankettype (B, C eller R)

Medisinutskrift for valgt blankettype (B, C eller R)

Footer for valgt blankettype (B, C eller R)

Valg av standardskriver for valgt utskrift

”Skrive” Klargjøre for skriving av resept ved åpning av reseptvinduet
”Reg. dia.” Registrere diagnose sammen med medisinene
”Papir” Beskjed om å sette inn papir før utskrift
”Eg. tekst” Vise egne tekster på intern medisinliste
”Journal” Kopiere resepter til journalen
”Navn” Ta med navn til ekstern liste ved fornyelse av utgåtte/konverterte tidligere,

faste el. behovsmed.
”Sep.” Vise seponerte medisiner
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”F/B” Klargjøre for endring av F/B medisin ved henting av F/B medisin
”DSSN direkte” Sett markøren i DSSN-feltet fra henting av bruksanvisning
Ctrl+J Journalens dokumentasjonsfelt for resepter

Kopiere annen leges medisinliste

Velge medisinliste for fast tilkobling

? 
Koble fra valgt medisinliste

Lagre endret kolonnebredde

Ctrl+5 Merkes som telefonresept
Ctrl+6 Merkes som faksresept
Ctrl+7 Merkes for utskrift vanlig resept

3.8.3 Justering av kolonnebredder i reseptmenyen

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

3.8.4 Felter i reseptmenyen

Reseptvinduet gir deg en enkel og lettfattelig oversikt over feltene for skriving av ny resept (til venstre i
vinduet), tidligere medisiner, faste medisiner, behovsmedisiner og dagens medisiner som ligger klare
for utskrift, samt en egen fane for bandavarer og vaksiner pasienten har fått på kontoret..

3.8.5 Markørplassering i resept

Dersom du ønsker at markøren alltid skal stå på valget “Ny resept” slik at du slipper å gjøre dette når
du  åpner  reseptvinduet,  kan  du  aktivere  funksjonen  ”Skrive”  som  finnes  under  flervalgsknappen  i
reseptmenyen.
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Markøren vil  da alltid stå i  feltet  “Med.”  hver  gang du åpner reseptvinduet.  Denne funksjonen sparer
tid, fordi det er alltid klart for søk etter medisin/preparat på resepten.

3.8.6 Legge medisin i intern medisinliste

Det er mye tid å spare på å legge medisiner som ofte skrives ut, i den interne medisinlista. Det er lurt
om  det  brukes  en  felles  intern  medisinliste  for  hele  kontoret,  slik  at  alle  brukere  drar  nytte  av
funksjonen.

Hent fram medisinen fra ekstern liste og legg inn Dssn., punkt og så videre. Trykk deretter Alt+I for å
legge medisinen inn i den interne medisinlista. 
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Det  vil  vises  et  stort  rødt  felt  som  inneholder  en  beskjed  om  å  velge  medisingruppe.  Velg
medisingruppen  du  ønsker  å  legge  medisinen  i  ved  å  trykke  Alt+valgtegn.  Alternativt  kan  du  klikke
med musen på ønsket gruppe.
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Du vil få beskjed om at medisinen er lagt i valgt gruppe. Trykk ”OK”.
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3.8.7 Søke først i intern medisinliste

Ønsker du alltid å søke først i intern medisinliste, aktiverer du denne funksjonen ved å trykke Ctrl+E.
Søk  foretas  dermed  i  intern  medisinliste  først,  og  deretter  i  ekstern  medisinliste  hvis
medikamentet/ønsket  styrke/ønsket  pakning  ikke  finnes  i  intern  medisinliste.  Deaktiver  funksjonen
dersom du ønsker å søke i ekstern medisinliste først.

3.8.8 Skrive resept med søk i intern medisinliste

Trykk Ctrl+E for å aktivere funksjonen for søk i intern medisinliste. (se Skrive resept med søk i intern
medisinliste) Når du befinner deg i reseptvinduet, trykk Alt+N for ny resept. Dersom funksjonen ”Skrive
”  er  aktivert  (se  Markørplassering  i  resept),  trenger  du  ikke  trykke  Alt+N.  Skriv  inn  de  2-3  første
bokstavene i medisinnavnet i feltet ”Med.” og start søket i den interne medisinlista ved å trykke Enter.

Søkeresultatene  i  den  interne  medisinlisten  vil  vises  i  feltet  til  høyre  i  reseptvinduet.  SystemX  vil
automatisk stille seg på det første resultatet som samsvarer alfabetisk med søkekriteriet.

Dersom medisinnavnet du søkte etter finnes i intern medisinliste, bla deg opp/ned med piltastene for å
velge  medisin  og  trykk  Enter  for  å  overføre  medisinnavnet  til  reseptfeltet  til  venstre  i  vinduet.  Hvis
medisinen  ikke  finnes  i  intern  medisinliste,  vil  søket  automatisk  foretas  i  den  eksterne  medisinlista
også. Velg medisin fra den eksterne medisinlisten. Følg deretter fremgangsmåten som forklart i Skrive
resept med søk i ekstern medisinliste.
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3.8.9 Skrive resept med søk i ekstern medisinliste

Trykk  Ctrl+E  for  å  deaktivere  funksjonen  for  søk  i  intern  medisinliste  (se  "Søke  først  i  intern
medisinliste").  Når  du  befinner  deg  i  reseptvinduet,  trykk  Alt+N  for  ny  resept.  Dersom  funksjonen  ”
Skrive”  er  aktivert  (Se  "Markørplassering  i  resept"),  trenger  du  ikke  trykke  Alt+N.  Skriv  inn  de  2-3
første bokstavene i medisinnavnet i feltet ”Med.” og start søket i den eksterne medisinlista ved å trykke
Enter.
Den eksterne medisinlisten vises,  og alle  medikamenter  som inneholder  søkekriteriene er  listet  opp.
Bruk piltastene og bla deg frem til ønsket medikament. Trykk Enter for å velge medikament.
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Valgt  medikament  overføres  direkte  til  reseptvinduet.  Skriv  inn  en  forkortet  bruksanvisning,  for
eksempel  ”1+0+1”.  Du  kan  også  benytte  piltastene  for  å  bla  ned/opp  i  listen  over  forkortede
bruksanvisninger,  og  trykk  Enter  for  å  velge  ønsket  forkortet  bruksanvisning.  Det  vises  også  en
utfyllende forklaring, som legges til på resepten.
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Hvis ikke den ønskede forkortede bruksanvisningen finnes i lista, kan du enkelt legge til nye selv. Skriv
inn ønsket tekst for den forkortede bruksanvisningen, for eksempel ”1+2+3”. Trykk deretter Tabulator
for å hoppe til feltet ”DSSN”. Skriv inn full DSSN/bruksanvisning.
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Trykk  Ctrl+R  for  å  lagre  den  nye  forkortede  bruksanvisningen  i  listen.  Du  vil  få  en  bekreftelse  på
lagringen. Trykk OK.

Fyll  inn  de  andre  feltene  (evt.  punkt,  gruppe,  døgndose,  reiteretur,  blankettype,  fast
medisin/behovsmedisin,  telefonresept/faksresept  osv.)  i  resepten  med  riktig  informasjon.  Dersom
resepten skal merkes som fast, behovs eller kurmedisin, trykk ”F”, ”B” eller ''K'' i feltet ”F/B”. (se avsnitt
9.19) Ønskes reseptene lagt ut som telefonresept eller faksresept, merker du resepten med ”T” eller ”
F” i feltet ”Tlf/Fax” (se avsnitt 9.12)

Feltene i resepten som vises med grønn bakgrunn inneholder kodelister som kan hentes fram ved å
trykke Ctrl+Alt+L.  Bla  deg  opp/ned i  kodelisten  og trykk  Enter  for  å  velge ønsket  kode.  Det  er  også
mulig å skrive inn kode/informasjon direkte uten å benytte kodelistene.

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

For å skrive ut resept(er) som ikke er skrevet ut (rød tekst), trykk Ctrl+U. Det vil vises en beskjed om
hvilken blankettype du skal  legge i  skriveren.  Legg riktig  blankett  i  skriveren  og svar  ”Ja”  hvis  du vil
fortsette.
Blå og hvit resept kan skrives ut på blankt ark om man vil det.

3.8.10 Skrive resept med søk i medisingruppe

Dersom funksjonen  for  søk  i  intern  medisinliste  ikke  er  aktivert,  kan  du  velge  medisingruppe  ved  å
trykke Alt+valgtegn, for eksempel Alt+A for medisingruppe ” A - Fordøyelse og stoffskiftet”. Alternativt
kan du klikke med musen på ønsket medisingruppe.
Alle medisiner som ligger lagret i intern medisinliste under ”A - Fordøyelse og stoffskiftet” vil vises. Bla
deg  opp/ned  med  piltastene  for  å  velge  medisin  og  trykk  Enter  for  å  overføre  medisinnavnet  til
reseptfeltet til venstre i vinduet. Følg deretter fremgangsmåten som forklart i Skrive resept med søk i
ekstern medisinliste.
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Hvis  du ikke  vet  hvilken gruppe medisinet  ligger  lagret  på,  trykk  Alt+L  for  å  søke  i  hele  den  interne
medisinlista.  Bla  deg  opp/ned  med  piltastene  for  å  velge  medisin  og  trykk  Enter  for  å  overføre
medisinnavnet til reseptfeltet til venstre i vinduet. Følg deretter fremgangsmåten som forklart i  Skrive
resept med søk i ekstern medisinliste.

3.8.11 Merke resept som telefon/telefaxresept

Når  du  befinner  deg  i  reseptmenyen,  lag  ny  resept  på  vanlig  måte.  Etter  at  du  har  fylt  inn  punkt,
gruppe, døgndose og så videre, trykk Tabulator til du er plassert i feltet ”Tlf/Fax”. Du kan også trykke
Alt+O for å gå direkte til feltet ”Tlf/Fax”. Skriv ”T” for å merke som telefonresept eller ”F” for å merke
som faksresept.
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Apoteklisten vil vises automatisk dersom apotek tidligere ikke er valgt på pasienten. Skriv inn navnet
på ønsket apotek, eller bla deg opp/ned med piltastene for å velge apotek. Du kan også registrere et
nytt apotek ved å trykke Alt+N hvis ikke ønsket apotek ligger i lista (se Registrere nytt apotek). Trykk
Enter for å hente valgt apotek.

Vinduet for apotekbeskjed vil  vises. Skriv inn eventuell  apotekbeskjed (se Skrive apotekbeskjed),  og
lagre ved å trykke Ctrl+W.
Trykk deretter Enter for å velge apotek for den aktuelle resepten.

3.8.12 Registrere nytt apotek

Registrering  av  apotek  gjøres  ofte  i  samme  operasjon  som  resepten  skrives  og  merkes  for  telefon
eller  faks,  men  det  kanogså  gjøres  separat.  Trykk  Ctrl+A  for  å  åpne  vinduet  for
apotekliste/apotekbeskjed. Trykk deretter Alt+N for å registrere et nytt apotek.
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Skriv inn apotekets navn, telefonnummer og faksnummer. Trykk Enter for å lagre informasjonen. Det
nye apoteket vil nå vises i apoteklisten. Velg apotek ved å trykke Enter.

Trykk Enter for å hente valgt apotek. Vinduet for apotekbeskjed vil vises.

3.8.13 Skrive apotekbeskjed

For å skrive en ny apotekbeskjed, velg apoteknavn i listen, og trykk Alt+A for å aktivere beskjedfeltet.
Skriv inn beskjeden og lagre den ved å trykke Ctrl+W.
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I vinduet for apotekbeskjeder har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+H Hente nytt apotek fra apoteklisten
Ctrl+Delete Fjerne koblingen til valgt apotek
Alt+B Bytte apotek
Enter Velge apotek for aktuell resept
Alt+E Endre apotekbeskjed
Ctrl+W Lagre endring i apotekbeskjed

3.8.14 Oversikt telefon/telefaxresepter

Fra startmenyen, trykk Ctrl+A for å åpne oversikten over telefonresepter og faksresepter.

I vinduet for apotekbeskjeder har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Gå ut av oversikten over telefonresepter og faksresepter
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Alt+M Merke telefonresept som lest (kun telefonresepter)
Alt+S Gå til toppen av lista
Alt+F Forrige resept
Alt+N Neste resept
Alt+L Gå til slutten av lista
Ctrl+T Vise telefonresept/vise faksresept

Valg av standardskriver ved utskrift

Ctrl+U Skrive ut alle faksresepter som ikke er skrevet ut (kun faksresepter)
 

3.8.15 Flervalgsknapp oversikt telefon/telefaxresepter

Bak flervalgsknappen i oversikten over telefon/faksresepter er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+9 Forhåndsvise utskrift av A- og B-resepter (kun faksresepter)

Lagre kolonnebredde for aktuell liste

”Fax: 1 lege pr ark” 1 lege pr. ark ved faksutskrift
”Generisk navn” Skrive ut generisk navn i tillegg

3.8.16 Lese telefonresepter

Ved  åpning  av  oversikten  over  telefonresepter/faksresepter,  vises  liste  over  telefonresepter  som
standard. Statusfelt og vindustekst øverst vil  til  enhver tid fortelle deg om det er telefonresepter eller
faksresepter som vises.

For  å  lese  i  listen  over  telefonresepter,  kan  du  navigere  med  piltastene  eller  bruke
tastaturkombinasjonene  (se  "Lese  telefonresepter")  for  å  gå  til  den  forrige/neste  resepten,  ogx  til
toppen/bunnen av lista.  Når  du er  ferdig  med å lese i  listen,  kan du merke resepten som lest  ved å
trykke Alt+M. Svar ”Ja” dersom du vil merke resepten som lest.
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Medisinnavnet vil merkes med rød skrift i feltet ”Medisiner”.

Dersom det ikke finnes flere uleste telefonresepter i lista, svar ”Ja” hvis du ønsker å avslutte.

Du vil deretter bli  spurt om de leste telefonreseptene skal merkes som avsluttede. Svar ”Ja” dersom
du ønsker å gjøre dette. Oversikten over telefonresepter vil lukkes igjen

3.8.17 Skrive ut telefaxresepter

For  å  vise  oversikten  over  faksresepter  som  skal  skrives  ut  og  sendes  til  apoteket,  trykk  Ctrl+T.
Statusfelt og vindustekst øverst vil til enhver tid fortelle deg om det er telefonresepter eller faksresepter
som vises.
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Velg  resept  fra  listen  over  faksresepter.  Trykk  deretter  Ctrl+U  for  å  skrive  ut  faksresepten  på  valgt
skriver.  System X vil  be deg bekrefte  at  utskriften er  korrekt.  Svar  ”Ja”  dersom utskriften er  korrekt.
Svarer du ”Nei”, vil ikke faksresepten bli merket som skrevet ut.

Dersom du ønsker en forhåndsvisning av valgt faksresept, klikk på flervalgsknappen og trykk deretter
Ctrl+9.

Dersom forhåndsvisningen av faksresepten er ok, trykk Ctrl+U for å skrive ut på valgt skriver.



Pasienthovedmenyen 441

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.8.18 Merke resept som fast/behovsmedisin

For  å  merke  resepten  som fast  medisin  eller  behovsmedisin,  kan  du  søke  fram  ønsket  medisin  på
vanlig  måte  enten  fra  den  ekstern  medisinlista,  den  interne  medisinlista,  fra  oversikten  over
behovsmedisiner eller fra oversikten over tidligere medisiner. Trykk Enter for å hente inn valgt medisin
i reseptfeltet til venstre i vinduet. Trykk deretter Ctrl+F for å merke medisinen som fast medisin, eller
Ctrl+B for å merke medisinen som behovsmedisin.

Markøren stiller  seg  utomatisk  i  'Startår'  feltet  der  man  kan  skrive  inn  året  medisinieringen  med  det
aktuelle medikamentet startet.

Lagre  resepten  ved  å  trykke  Ctrl+W.  Du  vil  bli  spurt  om  resepten  skal  legges  til  utskrift.  Svar  ”Ja”
dersom resepten  skal  legges  til  utskrift.  Resepten vil  da  legges  både  i  feltet  ”Dagens  medisiner”  og
feltet ”Faste medisiner” respektive ”Behovsmedisiner”.

Svar  ”Nei”  dersom  resepten  ikke  skal  legges  til  utskrift.  Resepten  vil  da  kun  legges  i  feltet  ”Faste
medisiner” respektive feltet ”Behovsmedisiner”.
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3.8.19 Fornye pasientens faste medisiner

Det  er  mulig  å  fornye  pasientens  faste  medisiner  på  flere  måter.  Du  kan  fornye  en  eller  alle  faste
medisiner med direkte utskrift av resept(er), og fornye alle faste medisiner som telefon/faksresepter.

3.8.20 Fornye alle faste medisiner som telefaxresept

Når  du  befinner  deg  i  reseptvinduet,  trykk  Ctrl+G  for  å  fornye  pasientens  faste  medisiner  som
faksresepter,  med  utskrift  som  kan  sendes  til  apoteket  via  telefaks.  Svar  ”Ja”  for  å  bekrefte
registreringen av alle faste medisiner som faksresepter.

Reseptene vil vises i oversikten over telefon/faksresepter, trykk Ctrl+U for å skrive ut.

3.8.21 Fornye alle faste medisiner som telefonresept

Når  du  befinner  deg  i  reseptvinduet,  trykk  Ctrl+T  for  å  fornye  pasientens  faste  medisiner  som
telefonresepter. Svar ”Ja” for å bekrefte registreringen av alle faste medisiner som telefonresepter.

Reseptene vil vises i oversikten over telefon/faxresepter. 

3.8.22 Fornye valgt fast medisin

Når du befinner deg i reseptvinduet, trykk Alt+T for å aktivere LIB fanen.
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Bruk piltastene for å bla deg ned/opp i  listen over de faste medisinene. Trykk Enter på valgt medisin
for å fornye den. Alle detaljer vil bli overført til reseptfeltene til venstre i reseptvinduet. Trykk Ctrl+W for
å lagre den fornyede resepten. Nå er den klar til utskrift/sending.

3.8.23 Fornye tidligere gitt medisin

For å fornye en tidligere medisin, trykk Alt+O for å aktivere 'Historikk-fanen'.'

Bruk piltastene for å bla deg ned/opp i listen over de tidligere medisinene. Trykk Enter på valgt medisin
for å fornye den. Alle detaljer vil bli overført til reseptfeltene til høyre i reseptvinduet. Trykk Ctrl+W for å
lagre den fornyede resepten. Nå er den klar til utskrift/sending.

3.8.24 Fornye tidligere gitt medisin, med endring

For å fornye en tidligere medisin, trykk Alt+T for å aktivere feltet ”Tidligere medisiner”.

Bruk piltastene for å bla deg ned/opp i listen over de tidligere medisinene. Trykk Enter på valgt medisin
for å fornye den. Alle detaljer vil bli overført til reseptfeltene til venstre i reseptvinduet. (se avsnitt 9.25)
Du  kan  nå  utføre  de  ønskede  endringer,  som  for  eksempel  Dssn,  styrke,  reiteretur,  merking  som
faksresept og så videre. Trykk Ctrl+W for å lagre den endrede, fornyede resepten. 
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3.8.25 Skrive resept i fritekst

Når du befinner deg i reseptvinduet, trykk Alt+N for ny resept. Dersom funksjonen ”Skrive” er aktivert
(se Markørplassering i resept), trenger du ikke trykke Alt+N. Skriv inn medikamentnavn i feltet ”Med.”,
velg type fra liste, styrke, antall og så videre.

Lagre resepten ved å trykke Ctrl+W. Du vil få beskjed om at medikamentet ikke finnes i den eksterne
medisinlista,  og  om  det  skal  registreres  som  nytt  medikament.  Svar  ”Ja”  dersom  du  ønsker  å
registrere som nytt medikament i den eksterne medisinlista.

Legg deretter inn eventuell ATC-kode på medikamentet, og trykk Enter.

Du  vil  deretter  bli  spurt  om  du  ønsker  å  legge  medikamentet  i  den  interne  medisinlista.  Svar  ”Ja”
dersom du ønsker å legge medikamentet i den interne medisinlista.
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Velg deretter den medisingruppen du ønsker at medikamentet skal legges under. (se Legge medisin i
intern  medisinliste)  Vi  anbefaler  du  legger  alle  resepter  som  skrives  i  fritekst  inn  i  den  interne
medisinlista for lettere gjenfinning senere.

3.8.26 Tidligere medisiner i en periode

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

Velg periode fra kalenderen som vises.

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

Trykk Ctrl+P når du befinner deg i reseptmenyen for å skrive ut liste over faste medisiner.Velg så en
av de formatene for utskrift.

Ved å velge f.eks. 'Stro m/kur' får vi følgende utskrift :
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3.8.28 Seponere medikament

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

Velg seponeringsdato fra kalenderen som vises, og trykk Enter. 



System X brukermanual448

© 2016 Hove Medical Systems AS

Etter å ha valgt dato for seponering, vil vi få muligheten til å begrunne seponeringen. 

Skriv inn begrunnelsen og trykk deretter Ctrl+W for å lagre. Medikamentet er nå seponert.

I journal vi det bli dokumentert at medikamentet er seponert med begrunnelsen for seponeringen.

NB!  Seponerte  faste  medikamenter  kan  skjules  hvis  bryteren  for  dette  er  aktivert  (Se:
flervalgsknappen i reseptmenyen), men seponerte "tidligere medikamenter" vil alltid vises i oversikten.
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3.8.28.1 Vise seponerte medisiner

Dersom  funksjonen  ”Vise  seponerte  medisiner”  er  aktivert,  vil  både  det  seponerte  medisinet  og
seponeringsdatoen  vises  med  rød  tekst  i  liste  over  tidligere  medisiner,  faste  medisiner  og
behovsmedisiner. Det vises kun en registrering pr. medisin.

3.8.28.2 Avregistrere seponering

Hvis vi har seponert et medikament, har vi mulighet for å avregistrere denne seponeringen.

Trykk Alt+Z for å avregistrere seponeringen.

Vi ser nå begrunnelsen for seponeringen

Trykk Ctrl+Del for å oppheve seponeringen.

Bekreft at ved å trykke Enter.
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3.8.29 Vise alle foreskrivinger av en medisin

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

3.8.30 Registrere cave/bivirkning

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

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

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

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

Man kan fylle ut et ev. kommentar før man lagrer.



System X brukermanual452

© 2016 Hove Medical Systems AS

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

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

3.8.31 Vis/Endre bivirkning/cave

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

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

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

3.8.32 Slette feilregistrert medisin

Det er mulig å slette medisin fra listene over faste medisiner, behovsmedisiner og dagens medisiner.
Velg  medisin  fra  liste  over  tidligere  medisiner,  faste  medisiner  eller  behovsmedisiner,  og  trykk
Ctrl+Delete.

Bekrefte slettingen ved å svare ”Ja” på om du ønsker å slette medisinet.

3.8.33 Søk i Felleskatalogen

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

3.8.34 Kontroll av medisinforbruk

Funksjonen for  kontroll  av  medisinforbruk kan  være nyttig  i  de  tilfeller  hvor  pasienten  bruker  høyere
doser,  eller  når  det  dreier  seg  om  vanedannende  medisiner.  Hvis  du  ønsker  å  se  tidspunktet  når
pasienten kan få ny resept beregnet ut fra mengde og døgndose, må du legge inn døgndosen i feltet ”
Døgndose” når resepten skrives ut.  System X regner  automatisk ut  når  neste resept  kan skrives ut,
beregnet etter dose og pakningsstørrelse.
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Varighetsdatoen på utskrevet medisin vises også med rød farge i lista over tidligere medisiner/dagens
medisiner.

3.8.35 Summering av valgt medisin i en periode

Det er  nå mulig å se en enkel  summering av valgt  fast  medisin eller  tidligere medisin.  Velg  tidligere
medisin eller fast medisin fra liste over tidligere/fast medisin, og trykk Ctrl+O. Velg ønsket periode fra
kalenderen, og trykk Enter for å søke.

Summeringen vil vises med blå tekst øverst i høyre hjørne av reseptvinduet.

Denne funksjonen er spesielt nyttig dersom man ønsker å se for eksempel total mengde tabletter man
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har skrevet ut i løpet av en valgt periode.

3.8.36 Medisindokumentasjon i journal

Dersom funksjonen for dokumentasjon av medisiner i journalen og dokumentasjon ved dagsavslutning
er  aktivert,  vil  informasjonen om resepter  kopieres til  feltet  ”Tiltak”  i  pasientens journal.  Dette  gjøres
når dagsavslutningen kjøres. Man trenger derfor ikke å kontrollere at dokumentasjonen stemmer ved
eventuelle endringer på en reseptutskrift.

Medisiner  dokumenteres  fortsatt  i  journalen  kun  dersom  funksjonen  ”Resept  til  journal”  er  aktivert.
Denne funksjonen er  aktivert  som standard.  Om du ønsker  å deaktivere denne funksjonen,  klikk på
flervalgsbryteren i reseptvinduet, og deaktiver funksjonen ” Journal”.

3.8.37 Avregistrerte medisiner

Medisiner  som  vises  med  kursiv  tekst  i  liste  over  tidligere  medisiner,  faste  medisiner  og
behovsmedisiner, er medisiner som er avregistrert  i  varekatalogen. Avregistrering av medisiner skjer
ofte fordi medisinene blir registrert med nye varenummer.

Avregistrerte  medisiner  kan  fortsatt  legges  på  resept,  (ofte  har  apotekene  et  lager  med  gammelt
varenummer) men vær oppmerksom på at varenummeret ikke lenger finnes.

3.8.38 Interaksjoner

Vi  har  implementert  interaksjonsdatabase  basert  på  DRUID.  Dette  er  en  database  med
legemiddelinteraksjoner, redigert av Olav Spigset, og administrert av Emetra AS. 

3.8.38.1 Klassifikasjon av interaksjon

Bør ikke kombineres

Årsaken  kan  være  en  farmakodynamisk  interaksjon  som  kan  få  dramatiske  konsekvenser
(uforutsigbar  økning  i  blødningsrisiko,  alvorlige  hjertearytmier,  benmargssuppresjon,  kramper,
serotonergt syndrom etc.). Årsaken kan også være en svært kraftig eller uforutsigbar farmakokinetisk
interaksjon.  Det  kan  enten  dreie  seg  om  kraftig  en  økt  konsentrasjon  (i  regelen  mer  enn  en
femdobling) av det legemidlet som påvirkes med risiko for toksiske effekter, eller en betydelig nedsatt
konsentrasjon  (i  regelen  mer  enn  80%  reduksjon)  av  det  legemidlet  som  påvirkes  med  tilhørende
risiko for terapisvikt.

Hvis  legemidlet  er  essensielt  (immunsuppresiva,  warfarin,  anti-HIV-midler,  p-piller)  kan
konsekvensene  av  terapisvikten  være  dramatisk  (avstøtning  av  transplanterte  organer,  blodpropper,
oppblussing av HIV-infeksjon, uønsket graviditet). Noen ganger er en nedsatt terapieffekt langt mindre
dramatisk (fosfodiesterasehememre som sildenafil,  tadalafil  og vardenafil  ved impotens),  men også i
slike  tilfeller  er  en  reduksjon  på  mer  enn  80  %  i  konsentrasjonen  med  tilhørende  mangelfull  effekt
klassifisert i denne kategorien.

Til  tross for at en legemiddelkombinasjon er  klassifisert  i  denne gruppen kan det  noen ganger være
forsvarlig  eller  til  og  med  ønskelig  å  kombinere  legemidlene.  Det  må  imidlertid  kun  gjøres  etter  en
grundig risiko/nytte-bedømming på individuelt grunnlag.
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Bør tas med minst 2-3 timers mellomrom

Dette gjelder legemidler som interagerer i gastrointestinaltraktus, som regel ved at absorpsjonen av et
legemiddel  hemmes av  tilstedeværelsen av  et  annet  legemiddel  i  mage-tarm-kanalen.  Interaksjonen
gjelder således ikke hvis det ene eller begge legemidlene gis parenteralt eller som lokalbehandling.

Ta forholdsregler

Denne  kategorien  brukes  hvis  de  farmakodynamiske  interaksjonene  en  mindre  dramatiske  enn  i
kategorien over, eller hvis de farmakokinetiske interaksjonene fører til en økning i konsentrasjonen på
mindre enn 5 ganger eller en reduksjon i konsentrasjonen på mindre enn 80 %.

Eksempler på forholdsregler som kan være aktuelle er:

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

Akademisk interesse

Et  utvalg  av  interaksjonene  gjelder  legemidler  som  i  utgangspunktet  kan  kombineres  uten  videre.
Interaksjonene nevnes  likevel  fordi  de  unntaksvis  kan  gi  kraftigere  utslag  hos  enkeltindivider,  slik  at
man i ettertid kan ha behov for å undersøke om en interaksjon kan være en årsak hvis en pasient får
en unormal reaksjon på en bestemt legemiddelkombinasjon. 

Kriterier for hvilke interaksjoner som er tatt med i databasen kan leses her:

http://www.interaksjoner.no/Policy.asp

3.8.38.2 Visning av interaksjoner i reseptmeny

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

Etter å ha trykket "Ok" på advarsel-boksen kan vi fortsette å skrive resepten på vanlig måte. 

Ved å holde musepekeren over ikonene for interaksjon, vises informasjon om grad og medikamenter
som inngår i interaksjonene. 
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For å se hvilke medikamenter som har interaksjoner trykker vi hurtigvalget eller klikker med musen på
ikonene. Vi kommer inn i følgende meny:

Her får vi oversikt over hvilke medikamenter som gir interaksjonen og hvor disse medikamentene er
registrert(i  dette tilfellet er det to medikamenter under dagens medisiner). I tillegg får vi oversikt  over
hvilke ATC-koder som skaper interaksjonen. 

For informasjon angående de forskjellige nivåene av interaksjoner : Klassifikasjon av interaksjon

3.8.38.2.1  Flere interaksjoner

Hvis det er forskjellige grader av interaksjoner,  vises dette i reseptmenyen med forskjellige ikoner:

For å se hvilke medikamenter som har interaksjoner trykker vi hurtigvalget eller klikker med musen på
ikonene. Vi kommer inn i  interaksjonsmenyen og kan se hvilke medikamenter som gir de forskjellige
interaksjonene:
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3.8.38.3 Innstillinger i forbindelse med interaksjon

I interaksjonsmenyen er det tre brytere som kan slås av/på.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alt+B Sjekk interaksjon med behovsmedisiner
Alt+S Sjekk interaksjon med seponerte medisiner
Alt+T Sjekk interaksjon med tidligere gitt medisiner
Ctrl+S Lagre innstillinger

Vi kan ved hjelp av bryterne sette opp hvilke medikamenter programmet skal sjekke interaksjoner mot.
Det er her mulig å aktivere flere valg samtidig.

Vi lagrer innstillingene ved hjelp av Ctrl+S.

3.8.38.4 Visning av interaksjoner i Pasienthovedmeny

Fra Pasienthovedmenyen vil eventuelle interaksjoner vises øverst i menyen

Ved å klikke på ikonet for interaksjonsgrad vil vi få opp menyen for interaksjoner.
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For informasjon angående de forskjellige nivåene av interaksjoner : Klassifikasjon av interaksjon 

3.8.39 Blåreseptfunksjon

Prosjekt Blårev har utviklet en ny blåreseptordning som er ment å gjøre det enklere for lege, apotek og
pasient å finne ut om et medikament kan fås på blå resept. 

3.8.39.1 Blåreseptfunksjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt den nye blåreseptforskriften, som skal tre i kraft for fullt
fra 3. mars 2008. For å skrive ut medikamenter på blå resept, må legene nå benytte seg av en såkalt
refusjonskodeliste. Sykdomspunktene forsvinner og erstattes av refusjonskoder. Refusjonskodene er
basert på diagnosekodelistene ICPC-2 og ICD-10. 

De fleste av refusjonsordningene har fått ny bestemmelse: 
· § 2 - Forhåndsgodkjent refusjon for legemidler (dagens § 9)
· § 3a - Individuell refusjon for legemidler (dagens § 10a)
· § 3b - Individuell refusjon for legemidler (dagens § 2)
· § 4 - Forhåndsgodkjent refusjon for allmennfarlige smittsomme sykdommer (samme som i dag)
· § 5 - Forhåndsgodkjent refusjon for medisinsk forbruksmateriell (dagens § 3)
· § 6 - Dietetiske næringsmidler (dagens § 3a)

Følgende informasjon hentet fra www.legemiddelverket.no:

Spørsmål: Er blåresepter utskrevet før 3. mars 2008 fortsatt gyldige?
Svar: Blåresepter utskrevet før 3. mars 2008 er gyldige i ett år. 

Spørsmål: Blir blåresepten endret?
Svar: Nye  blåreseptblanketter  skal  benyttes  fra  3.  mars  2008.  Den  kan  integreres  i
elektronisk pasientjournal (EPJ).  Ved  bruk  av  NAVs forhåndstrykte  blåreseptblanketter
gjelder samme rutiner for bestilling som tidligere.  Nye  blanketter  foreligger  i  uke  7.
Refusjonskode skal stå på resepten.
 
Spørsmål: Er blåresepter skrevet ut etter 3. mars 2008 med gamle sykdomspunkter ugyldige?
Svar: Resepter skrevet ut fra og med 3. mars med gamle sykdomspunkter kan ekspederes
èn gang på apotek (for tre måneders forbruk) frem til og med 3. juni. Pasienten må ha ny
resept til neste gang. Etter 3.  juni  er  blåresepter  som  skrives  uten  refusjonskode  ikke
gyldige for refusjon.
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3.8.39.2 Refusjonskodevinduet

Refusjonskodevinduet åpnes ved å trykke 2 når du befinner deg i  feltet  ”Punkt”  i  reseptvinduet,  eller
ved å velge §2 fra listen over paragrafer. I vinduet for refusjonskoder er følgende valg tilgjengelige:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Gå ut av menyen
Enter Velge refusjonskode eller alternativt medikament/pakning
”ICPC-2” Refusjonskodeliste basert på ICPC-2 kodeverk
”ICD10” Refusjonskodeliste basert på ICD10-kodeverk
Ctrl+K Åpne Felleskatalogen (forutsetter at Felleskatalogen er installert)
Ctrl+A Vise andre medikamenter/varer i samme refusjonskodegruppe

· Resepten: Her vises data fra reseptbildet (valgt medikament og pakning)
· Artikkelnummer: Pakningens artikkelnummer/varenummer på apoteket
· Refusjonsberettiget  bruk:  Viser  for  hvilke  sykdommer/lidelser  de  aktuelle  refusjonskodene  kan

benyttes, for valgt pakning på resepten.
· Søketekst (Ref.kode): Innskrevet søkebegrep brukes for:

1. Søk i refusjonskodelisten
2. Søk i refusjonskodeteksten

 
· Ref.  kode:  Liste  over  refusjonskoder  som  kan  benyttes  for  det  aktuelle  medikamentet/pakningen.

Dersom  dagens  diagnose  er  valgt  og  dersom  diagnosekoden  overensstemmer  med  en  av  de
aktuelle  refusjonskodene,  stiller  markøren  seg  automatisk  på  denne  når  refusjonskodevinduet
åpnes.  Refusjonskode  velges  ved  å  trykke  ENTER  eller  ved  å  klikke  på  knappen  til  høyre  for
Exit-knappen.

· Refusjonskodetekst: Forklarende tekst (tilsvarende diagnosetekst for diagnosekoder)
· Vilkår:  Vilkår  som  må  være  oppfylt  for  bruk  av  refusjonskoden.  Vær  oppmerksom  på  at  det  kan

forekomme refusjonskoder uten definerte vilkår.
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· Søketekst (Alt.medikamenter): Innskrevet søkebegrep brukes for:
1. Søk i medikamentlisten
2. Søk i ATC-kode

· ATC-kode: Viser ATC-koden til det alternative medikamentet
· Alt. medikamenter: Liste over alternative medikamenter som har forhåndsgodkjent refusjon for den

aktuelle  refusjonskoden  Markøren  stiller  seg  automatisk  på  reseptens  medikament  når
refusjonskodevinduet åpnes og dersom innholdet i listen forandres. Innholdet i listen over alternative
medikamenter  er  avhengig  av  valgt  refusjonskode,  og  forandres  ved  å  bla  seg  opp  eller  ned  i
refusjonskodelisten ved hjelp av piltastene.

Alternativt  medikament/pakning  velges  ved  å  trykke  ENTER.  Den  eksterne  medisinlisten  åpnes,  og
selve valget utføres derfra. (se også Ekstern liste). 
NB! Reseptens dosering forandres ikke ved valg av alternativt medikament/pakning.

Artikkelgruppe  for  alternativt  medikament:  Feltet  viser  hvilke  sykdommer/lidelser  de  alternative
medikamentene kan benyttes for.

3.8.39.2.1  Manglende artikkelnummer

Når  pakningens  artikkelnummer  på  apoteket  mangler,  vises  feltet  ”Artikkelnummer”  med  rød
bakgrunnsfarge i refusjonskodevinduet.

 
Du kan da velge et alternativt medikament i listen til venstre

3.8.39.3 Ekstern medisinliste

Ekstern  medisinliste  åpnes  fra  reseptvinduet  eller  ved  å  trykke  ENTER  når  du  befinner  deg  i  feltet
”Alternative medikamenter” i refusjonskodevinduet. 

Pakninger vises nå med grønn tekst dersom de har artikkelnummer (varenummer). At pakningen har
et gyldig artikkelnummer, er én av forutsetningene for at medikamentet skal være forhåndsgodkjent for
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refusjon.

Medikamenter som vises med sort tekst mangler artikkelnummer. Dette kan være et medikament som
er konvertert fra et tidligere journalsystem, eller egendefinerte medikamenter. 

Medikamenter blir egendefinerte når brukeren endrer et medikament i reseptbildet isteden for å hente
det fra ekstern liste, og dersom det ikke finnes noe matchende medikament i ekstern medisinliste.

3.8.39.3.1  Vise medikamentermed forhåndsgodkjent refusjon

Når  du  søker  etter  et  medikament  i  ekstern  medisinliste,  vises  de  medikamentene  som  stemmer
overens med søkekriteriene du setter opp.

Hvis  du  kun  ønsker  å  se  medikamenter  med  forhåndsgodkjent  refusjon,  kan  du  klikke  på  knappen
”Refusjon”.
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3.8.39.4 Intern medisinliste

Ved  bruk  av  egen/intern  medisinliste,  vises  medikamentene  som  har  et  gyldig  artikkelnummer  med
grønn tekst. 

NB!  Paragraf/punkt  vises  i  kolonnen  ”Pkt”  i  egen/intern  medisinliste.  Refusjonskoder  lagres  ikke  i
egen/intern  medisinliste.  Refusjonskode  må  velges  fra  refusjonskodevinduet  som  åpnes  automatisk
ved valg av medikament som er merket med §2.

Medikamenter  merket  med  rød  tekst  er  avregistrert/utgått  eller  mangler  gyldig  artikkelnummer.
Dersom  du  ønsker  å  slette  avregistrerte  medikamenter  fra  egen  liste,  velg  medikament  og  trykk
deretter Ctrl+Delete.

3.8.40 eResept

Gjennom  eResept-løsningen  knyttes  aktørene  i  reseptbehandlingen  sammen  gjennom  elektronisk
samhandling.  Informasjon  om  legemidler  skal  overføres  til  Statens  legemiddelverks  løsning  for
Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) til behandlende aktører og gi dem felles datagrunnlag for
behandling av reseptinformasjon.

eResept  innfører  en ny aktør  i  samhandlingen rundt  resepter,  Reseptformidleren,  som muliggjør  fritt
apotekvalg  og  gir  en  rekke  annen  funksjonelitet.  Programmet  har  som  målsetning  at  50%  av
reseptene skal formidles gjennom systemet innen 2010, noe som gjør Reseptformidleren vil formidle
drøye 20 millioner resepter i året.

FEST:

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) er en tjeneste utviklet av Legemiddelverket i forbindelse
med eReseptprogrammet. FEST er en database med oversikt over alle varer som kan rekvireres på
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resept i Norge: legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler til medisinsk bruk.

Ett  av  de  mest  effektive  enkelttiltakene  for  å  fremme  rasjonell  legemiddelbruk,  er  å  sørge  for  at
forskriver får tilgang til relevant informasjon i sitt arbeidsverktøy, elektronisk pasientjournal (EPJ).

Formål:

eResept  programmets  hovedmål  er  å  utvikle  og  etablere  en  løsning  for  formidling  av
reseptinformasjon  som  sikrer  at  de  ulike  aktørene  i  verdikjeden,  fra  forskrivning  via  utlevering  til
økonomisk oppgjør, knyttes sammen i et helhetlig elektronisk forløp. 

3.8.40.1 Introduksjon av eResept

Oversikt over definisjoner, meldingstyper, reseptkjeden og eksempler.

3.8.40.1.1  Begrepsdefinisjoner

Begrepsdefinisjoner i forbindele med eResept

BEGREP DEFINISJON

Administrasjon  av
legemiddel

Beskrivelse av i  hvilken form (tabletter,  salve, oppløsning etc.)  og på hvilken
måte (gjennom munnen, intravenøst, intramuskulært etc.) legemidlet blir gitt til
den enkelte pasient.

Adresseregisteret Nytt navn for HER, se dette.

Apotek Virksomhet  som  er  godkjent  for  å  selge/utlevere  legemidler  og  andre
refusjonspliktige varer.

Applikasjons-kvitterin
g

Kvittering fra mottagende applikasjon. Positiv kvittering betyr at den er mottatt
og kan tolkes. Negativ at den ikke kan tolkes eller at andre feil  har oppstått.
Kvittering inneholder da nærmere spesifisering av dette.

Ardis Navn på system for bandasjist og leverandøren av systemet.

A-resept Resept  på  et  legemiddel  som  kan  være  forbundet  med  alvorlig  risiko  for
legemiddelmisbruk,  avhengighet  eller  at  det  benyttes  til  ulovlig  formål.
(Reseptgruppe A).

Autentisering Verifisering av at en part er den han/hun/den utgir seg for å være.

Autorisasjon Helsepersonell  med  godkjent  utdanning  og  tjeneste  og  etter  søknad  og
godkjenning har fått innvilget rett til å gi helsehjelp. 

Autorisasjonsordningen  omfatter  27  typer  helsepersonell  i  følge
helsepersonelloven  paragraf  48.  Helsepersonell  som  ikke  har  rett  til
autorisasjon kan gis lisens i følge helsepersonelloven paragraf 49.

Bandasjist Virksomhet  som  er  godkjent  for  å  selge/utlevere  medisinsk  utstyr  og
medisinske næringsmidler

Beslutningsstøtte Aktivering  eller  tilrettelegging  av  relevante  og  valide  råd  og  anbefalinger  om
på en lite påtrengende og hensiktsmessig måte i EPJ og som er spesifikk for
kontekst  og  tjenesteyter  med  bakgrunn  i  foreliggende  journal-  og
pasientopplysninger. Se også ”Forskrivningsstøtte” og ”Kunnskapsstøtte”.

Bilateral Test (BT) Testing av deler  av eResept-løsningen  bilateralt  mellom partene,  med  fokus
på verifisere løsningen og å finne feil.

Bilateral  utprøving
(BU)

Utprøving av deler av eResept-løsningen bilateralt mellom partene, med fokus
på å få løsningen til å fungere.

Blå resept  Resept hvor pasienten får utgiftsrefusjon etter  ”Blåresepforskriften”  (Lov om
Folketrygd, og Lov om Smittsomme sykdommer).

Blåreseptordningen Ordning som innebærer  at  resepter  på visse  vilkår  kan  refunderes  helt  eller
delvis av NAV. Slike resepter kalles blå resepter, og kan omfatte legemidler,
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medisinske næringsmidler eller medisinsk utstyr.

B-resept Resept  på  vanedannende  legemidler.  Det  stilles  krav  til  påføring  av  navn,
fødselsdato og adresse, samt legitimasjon ved avhenting. Resepten kan ikke
reitereres

Buypass Leverandør  av  sertifikater  og  tilhørende  tjenester.  Sertifikater  fra  Buypass
benyttes av legene ved signering av eresepter.

Bypilot Pilotering  av  eResept  som  skjer  i  et  område  med  større  antall  leger  og
utleverer.  For  versjon  1  er  dette  besluttet  til  å  være  Hamar  (Inkludert
Ringsaker)

CA Certificate Authority – part som utsteder sertifikater og går god for sertifikatets
ekthet og gyldighet. For eResept er det Buypass som utfører denne tjenesten.

CPA Communication Profile  Agreement  – en avtale  mellom to parter  om hvordan
informasjon skal utveksles elektronisk mellom dem

CRL Certificate  Revokation  List  –  en  liste  fra  CA  over  sertifikater  som  er  erklært
ugyldige, selv om utløpsdato for dem ikke er nådd. 

Direkte kontakt Kontakt  som  innebærer  et  "ansikt-til-ansikt-møte"  mellom  pasient  og  lege.
Inkluderer konsultasjon og sykebesøk. Se også ”Indirekte kontakt”

Dispensering  av
legemidler

Tilberedning av legemidler i porsjoner for utlevering til pasienter

Distriktspilot Pilotering  av  eResept  som  skjer  i  et  område  med  et  lite  antall  leger  og
utleverer. For versjon 1 er dette besluttet til å være Storelvdal og Elverum.

Dosedispensering Med  dosedispensering  forstås  at  et  legemiddel  pakkes  i  pakninger  som  er
tilpasset  legemidlets  konkrete  anvendelse  for  en  bestemt  pasient.  Gjøres
enten manuelt eller maskinelt (multidose).

ebXML Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) Rammeverket for
elektronisk  kommunikasjon  for  benyttelse  i  helse-  og  sosialsektoren  bygger
på ebXML og omtales  kort  som dette.  Rammeverket  inkluderer  metoder  for
sending  og  mottak  av  alle  typer  utvekslingsformater  ved  hjelp  av  en
XML-konvoluttløsning.  Rammeverket  inneholder  også  retningslinjer  for
forretningsgang og transportsikkerhet.
Benyttes som basis for meldingsutvekslingen i eResept.

Ekspederbare
resepter

Gyldige resepter som kan ekspederes hos utleverer, herunder alle resepter i
Reseptformidleren  som  er  gyldige.   Resepter  som  er  tilbakekalt,  er
utekspederte eller har gått ut på dato, er følgelig ikke ekspederbare.

Ekspederings-
anmodning

Overordnet begrep for forsendelses- og utleveringsanmodning,  LAR og tillatt
forskrivning i påvente av LAR eller behandlingsopphold med avrusning.

Ekspedisjon
(ekspedere)

Farmasøytisk kontroll,  istandgjøring  og utlevering  av  legemiddel  i  henhold  til
resept  eller  rekvisisjon.  Omfatter  også  apoteks  og  bandasjists  utlevering  av
medisinsk utstyr og næringsmidler til medisinske formål.

Ekspedisjons
nummer

Et  unikt  nummer  som  identifiserer  en  enkeltregning  som  inngår  i
oppgjørskrav.

ELIN Elektronisk  Informasjonsutveksling.  (Prosjekt  for  elektronisk  helsefaglig
kommunikasjon)

Enkeltregning Et  krav  om refusjon fremsatt  av  utleverer  for  en  bestemt  ekspedisjon  av  en
angitt vare

EPJ Elektronisk  pasientjournal  –  Samling  eller  sammenstilling  av
nedtegnede/registrerte  opplysninger  om  en  pasient  i  forbindelse  med
helsehjelp  og hvor informasjonen er elektronisk lagret på en slik måte at den
kan gjenfinnes og gjenbrukes.

eResept Navn  på  Sosial-  og  helsedirektoratets  prosjekt  for  utvikling  og  innføring  av
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elektroniske resepter i Norge 

Farmapro Navn på apoteksystem som leveres av NAF-data, og som i versjon 5.0 støtter
eResept.

Farmasøyt Person  med  autorisasjon  etter  helsepersonelloven  med  rett  til  tilvirkning  og
ekspedering av legemidler etter resept eller rekvisisjon.

FEST-databasen Database  som  inneholdergir  forskrivnings-  og  ekspedisjonsstøtte  for
legemidler,  medisinsk utstyr,  næringsmidler  til  medisinsk bruk og annet  som
kan rekvireres på resept.

Forsendelse 1. ebXML konvolutt med innhold.
2. Levering av vare med transportør, eks. sending av medisin i posten

Forsendelses-
anmodning

Resepter  sendes  til  en  spesifikk  utleverer  for  ekspedering  og  forsendelse  til
kunden

Forskrivning Skriftlig rekvirering av en eller flere varer på en resept. 

Forskrivningsrett Synonymt med rekvisisjonsrett.

Forskrivningsstøtte Forskrivningsstøtte  er  kunnskapstøtte  med  vekt  på  merkantile  og
administrative forordninger og regelverket  (spesialistgodkjenning,  reseptfritak
mm.)  i  tillegg  til  interaksjonskontroll.  Se  også  ”Beslutningsstøtte”  og
”Kunnskapsstøtte”.

Fødselsnummer En  unik  personidentifikasjon  for  personer  bosatt  i  Norge  bestående  av  11
sifre, hvor de første seks sifre omfatter personens fødselsdato (dato, måned
og  årstall  med  to  siffer)  og  de  fem  siste  er  personnummeret  tildelt  i  Det
sentrale folkeregisteret. Registeret eies av Skattedirektoratet..

Godkjenningsfritak · Tillatelse  til  bruk  av  legemidler  uten  markedsføringstillatelse  (MT)  i  Norge
etter søknad til Legemiddelverket.

· System  hos  Legemiddelverket  for  håndtering  av  søknader  om
godkjenningsfritak.

Gyldig resept Elektronisk eller papirbasert resept som er utfylt i henhold til forskriften og kan
ekspederes. For at en elektronisk resept skal være gyldig må dens struktur og
digitale signatur være gyldige.

Helseperson
/helsepersonell

 Person/personell: 
· med autorisasjon etter HPL § 48 eller lisens etter § 49, 
· i helsetjenesten eller i apotek som yter helsehjelp 
· elever  og  studenter  som  i  forbindelse  med  helsefaglig  opplæring  yter

helsehjelp 

HER Helsetjenesteenhetsregisteret.
Se: http://www.shdir.no/samspill/norsk_helsenett/

HERid Identifikator  fra  adresseregisteret  (Tidligere  kalt  HER)  for  en  enhet  eller
person/rolle i helsesektoren.

HPR Helsepersonellregisteret.  Se  http://www.safh.no   og  vedlegg  C  til  ”eResept
Overordnet funksjonell spesifikasjon”.

Hvit resept Resept som ikke er refusjonsberettiget

Ikke-ekspederbare
resepter

Resepter  i  Reseptformidleren  som  ikke  kan  ekspederes.  Det  vil  si  resepter
som er tilbakekalt, er utekspederte, har gått ut på dato, eller er gjenstand for
negativt søknadssvar fra Legemiddelverket.

Indirekte kontakt Alle kontakter hvor behandlende lege ikke er ansikt-til-ansikt  med pasienten.
Inkluderer kontakt pr. telefon, brev, bud og enkel kontakt med fremmøte, hvor
pasienten møter på legekontoret, men har kun kontakt med medarbeider. Se
også ”Direkte kontakt”.
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Integritet

Kunde Pasient eller pasientens stedfortreder.

Kunnskaps-støtte Automatisk  system  som  påminner  og  varsler  i  EPJ  og  som  kobler
forskrivningsinformasjon  og  journal-  og  pasientinformasjon  med  medisinsk
kunnskap  (interaksjoner,  kontraindikasjoner  med  mer).  Se  også
”Forskrivningsstøtte” og ”Beslutningsstøtte”.

LAR Legemiddelassistert  rehabilitering,  håndteres  i  eResept  ved  hjelp  av
ekspederingssanmodning.

Lege En person som har medisinsk embetseksamen og autorisasjon eller lisens til
å utøve legevirksomhet etter helsepersonelloven

Legemiddel Stoff,  drog  og  preparat  m.v.  som nevnt  i  legemiddelloven  §  2  første  ledd  jf.
forskrift  i  medhold  av  legemiddelloven  §  2  annet  ledd.   Stoffer,  droger  og
preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller
lindre  sykdom,  sykdomssymptomer  eller  smerter,  påvirke  fysiologiske
funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å
påvise sykdom.

Legemiddelkort Se ”Medisinkort”

Legemiddelliste 1)  Liste over  legemidler  nedtegnet  og godkjent  av lege  med rekvisisjonsrett.
(jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler). 
2)  Legemiddellisten  er  stoffer,  droger  og  preparater  som  er  klassifisert  som
legemidler i forskrift om legemiddelklassifisering  
  

Legemiddelverket Forkortelse for Statens legemiddelverk. Se ”Statens legemiddelverk”

Låst resept Resept beskyttet med referansenummer generert av Reseptformidleren. 
Låst  resept  kan  bare  utleveres  fra  Reseptformidleren  dersom
referansenummer oppgis.  Det  motsatte av ”tilgjengelig  resept”.  Tidligere  kalt
beskyttet resept.

Magistrelt
legemiddel

Legemiddel  som  tilvirkes  i  apotek  etter  bestilling  fra  rekvirent  til  en  bestemt
bruker.

Medisinering Behandling av pasient med legemiddel

Medisinkort Oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler, som inkluderer
faste  legemidler,  legemidler  som  gis  ved  behov  og  legemidler  gitt  som  kur.
Synonym: Legemiddelkort. Se også ”Ordinasjonskort””Varer i bruk”

Medisinsk utstyr Utstyr som er godkjent av NAV for refusjon etter §3 i blåreseptforskriften. NAV
vedlikeholder lister over godkjente produkter og priser.
Medisinsk utstyr  er  ikke reseptpliktig,  men forskrives på resept  av  hensyn  til
refusjonsreglene.

MT Markedsføringstillatelse. Tillatelse til markedsføring av et bestemt legemiddel
i Norge.

Multidose Omtalt i forskrift som maskinell dosedispensering:
” Med maskinell dosedispensering forstås at et legemiddel pakkes i pakninger
som  er  tilpasset  legemidlets  konkrete  anvendelse  for  en  bestemt  pasient.
Doseringsbeholderen kan inneholde en eller flere pasientdoser av et eller flere
legemidler (singel eller multidose)”.

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen

NHN Norsk Helsenett – en kommunikasjonstjeneste som benyttes i helsevesenet

Nullpunktmåling Måling av status i reseptverdikjeden før eResept iverksettes.

Næringsmiddel Mattilsynet  godkjenner  hvilke  næringsmidler  som  kan  benyttes  til  medisinsk
formål. NAV avgjør for hvilke næringsmidler til medisinske formål det kan ytes
refusjon.
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Medisinsk  næringsmiddel  er  ikke  reseptpliktig,  men  forskrives  på  resept  av
hensyn til refusjonsreglene.

Nødekspedisjon Utlevering av legemiddel fra apotek uten at resept foreligger eller på grunnlag
av mangelfull/utgått resept.      

Oppgjørskrav Melding fra Utleverer til NAV inneholdende en eller flere enkeltregninger.  

Oppgjørsresultat Melding fra Utleverer til NAV inneholdende en eller flere enkeltregninger. 

Ordinasjon 1) Rekvirering av et legemiddel eller en enkelt vare på en resept.  
2) Beskjed fra lege eller generelle retningslinjer laget av lege om utdeling av
legemidler til pasient til person med myndighet til å foreta utdeling

Ordinasjonskort Skriftlig  oOversikt  over  pasientens  aktuelle  behandling  med  legemidler  ved
dosedispensering.  Kort  utskrevet  fra  lege  gjelder  som  resept  ved
dosedispensering.  Se  også  ”Medisinkort”Begrepet  benyttes  ikke  i  eResept,  
men erstattes der av ”Varer i bruk”     

Pasient En  person  som  henvender  seg  til  helsepersonell  eller  helsetjenesten  med
anmodning  om helsehjelp,  eller  som helsevesenet  gir  eller  tilbyr  helsehjelp  i
individuelle tilfeller.

Pasientnære delen Den  delen  av  eResept  som  er  nærmest  knyttet  til  pasienten,  dvs  samvirket
mellomFEST, EPJ, RF og utleverersystemene.

Personnummer Fem siste sifre i fødselsnummer tildelt i Det sentrale folkeregisteret.

PKI Public  Key  Infrastructure.  Dekker  begrepene  virksomhetessertifikat  og
personlig digital signatur. Se NOU 2001:10 “Uten penn og blekk” for utmerket
framstilling.

PKI  –  nivå  høyt
kvalifisert

Sertifikat  av  nivå  høyt  kvalifisert  er  det  høyeste  nivå  elektronisk  sertifikat  og
har  sterk  kontroll  og  kobling  mot  brukeren  når  sertifikatet  opprettes.  Krever
personlig oppmøte.

Preparat Tilberedt  legemiddel.  Ordet  er  i  dette  dokumentet  brukt  synonymt  med
”legemiddel”.

RB Reseptbanken endret navn til Reseptformidleren

Reekspedering Ekspedering  av  resept  som  har  vært  gjenstand  for  ekspedering  tidligere.
Gjelder  reiterert  resept,  nødresept,  og  papirresept  som har  blitt  fornyet  med
ny dato og underskrift .

Referansenummer Tall- og bokstavkode i eResept som må oppgis for å hente og ekspedere en
beskyttet resept

Refusjon RTVs  NAVs  hele  eller  delvise  dekning  av  pasientens  utgifter  (i  denne
sammenheng knyttet til resepter)

Refusjons-krav Synonymt med Enkeltregning

Reiterasjon Reseptutsteders påtegning på resept om at et legemiddel kan ekspederes og
utleveres flere ganger.

Rekvirent Fysisk  eller  juridisk  person  med  rett  til  å  rekvirere  legemidler.  Brukes  også
ofte om den lege som har forskrevet en bestemt resept.

Rekvirere  /
rekvirering

Muntlig  eller  skriftlig  eller  elektroniske  bestilling  av  legemidler  eller
refusjonspliktige varer ved resept eller rekvisisjon. (Se dette)

Rekvisisjon Annen bestilling av legemidler enn ved resept
(sitat forskriften om rekvisisjon av legemidler)

Rekvisisjonsrett En  leges  eller  tannleges  etter  helsepersonellovens  §11  rett  til  å  rekvirere
reseptpliktige  legemidler.  Departementet  kan  i  forskrift  bestemme  at  annet
helsepersonell  med  autorisasjon  eller  lisens  kan  få  begrenset
forskrivningsrett. 
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Bare leger og tannleger med autorisasjon eller full lisens har rett til å forskrive
refusjonsberettigede  legemidler  og  varer.  Hvilke  refusjonsberettigede
legemidler og varer som kan forskrives avhenger av rolle, spesialitet med mer
 – alt etter hva refusjonsreglene til en hver tid sier. 
NAV kan frata leger forskrivningsrett for refusjonspreparater.
Se også forskrivningsrett. 

Resept Resept er en leges rekvisisjon av reseptpliktig legemiddel eller vare fra apotek
til  bruk  for  bestemte  personer,  eller  til  bruk  i  reseptutsteders  praksis,  på
sykehus e.l. 
Resept  skal  primært  skrives  på  blankett  som  er  påtrykt  eller  påstemplet
reseptutsteders navn, yrke, adresse (arbeidssted) og telefonnummer.
Som resept  regnes  også  rekvisisjon  meddelt  pr.  telefon  (telefonresept)  eller
via telefaks (telefaksresept) (12), eller elektronisk. 

Inneholder  i  eResept  spesifikasjon  av  en  og  bare  en  vare.  Den  allmenne
definisjonen har ingen begrensning i antallet enkeltforskrivninger. I eResept er
det ikke tatt spesielt hensyn til rekvirering til dyr.

Reseptbanken (RB) Tidligere navn påEndret navn til Reseptformidleren. 

Reseptformidleren
(RF)

Sentralt helseregister som inneholder ekspederbare elektroniske resepter, og
som  samvirker  med  de  øvrige  aktører  i  resepthåndteringen.
Reseptformidleren hjemles i Helseregisterlovens §8 tredje ledd.

Reseptgruppe Angir  hvilke  forskrivningsregler  som gjelder  for  forskjellige  legemidler  ved  at
alle de er plassert i forskjellige grupper, kalt reseptgruppe A, B og C.

Reseptinformasjon Innholdet i en resept

Reseptkladd Utkast til resept før godkjenning og signatur av rekvirerende lege

Reseptliste Innholdet  i  melding  M9.2  og  M9.6.  Liste  med  kort  informasjon  om
enkeltresepter, sendes til rekvirent og utleverer som svar på søk. Grunnlag for
å velge resept for ekspedering

Reseptoversikt Utskrift av oversikt over reseptinformasjon på papir som fås på legens kontor
eller  som sendes pasienten fra  Reseptbanken.  Inneholder  alle  de reseptene
som den aktuelle part har tilgang tilble sendt Reseptformidleren samtidig med
forespørselen om utskrift. Reseptoversikten skal inneholde referansenummer
hvis dette finnes for resepten(e). Er ikke i seg selv en gyldig resept.

RF Reseptformidleren

RTV Rikstrygdeverket, heter nå NAV

SAFH Statens  autorisasjonskontor  for  helsepersonell.  Vedlikeholder  HPR.  Se
”HPR”.

Seponering Opphør av behandling med legemiddel.

Sikkerhetskontroll-
objekt

Objekt  som produseres  av  RF  og  som  dokumentet  hvilke  kontroller  RF  har
utført  på  en  resept,  og  resultatet  av  kontrollene.  Sendes  med  til  utleverer
sammen med resepten.

SKO Se ”Sikkerhetskontrollobjekt”

SLV Se ”Statens legemiddelverk”. Ønsket kortform er ”Legemiddelverket”

Spesialist Lege  som har  godkjent  videreutdannelse  i  et  spesielt  område  av  medisinen
etter  gjeldende  bestemmelser.(for  eksempel:  allmennmedisin,  indremedisin,
øyesykdommer med mer). Data om dette ligger i HPR.

Statens
legemiddelverk

Statlig  organ for  godkjenning av legemidler  som skal  markedsføres  i  Norge.
Ansvarlig for og eier av FEST. www.legemiddelverket.no  

Stoff Materiale av human, animalsk, vegetabilsk eller kjemisk opprinnelse.

Telefaksresept Resept  sendt  via  telefaks.  Bare  gyldig  på  det  apoteket  som  mottar  den.
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Resepten kan ikke reitereres

Telefonresept Muntlig  rekvirering  per  telefon.  Kan  ikke  reitereres  og  bare  minste  pakning
kan rekvireres for narkotiske eller vanedannende legemidler.

Testdekning Andel av planlagt tester som er gjennomført

Tilgjengelig resept Resept som ikke er beskyttet med referansenummer.
Tilgjengelig  resept  kan  utleveres  fra  Reseptformidleren  ved  at  det  oppgis
fødselsnummer,  eller  fødselsdato  og  navn  og  andre  opplysninger  som
eventuelt er nødvendige for å identifisere den registrerte
Tidligere kalt åpen resept.

Tiltrodd  tredje  part
(TTP) 

En aktør som andre aktører velger å stole på, og som benyttes til å forsterke
sikkerheten for samhandlingen mellom partene

Totaltest (TT) Testing av samlet eResept-løsning mellom partene, med fokus på å verifisere
løsningen og finne feil.

Ugyldig resept Resept  som  ikke  er  gyldig  i  henhold  til  forskriften  og  følgelig  ikke  kan
ekspederes. En elektronisk resept vil også være ugyldig hvis det er feil i dens
struktur eller digitale signatur.

Utbetalings-melding Melding  som  går  fra  NAV  til  Utleverer  og  inneholder  en  samling  av
oppgjørsresultater som er med i utbetalingen.

Utekspedert resept Resept der forskrevet mengde er ekspedert

Utleverer Apotek eller bandasjist som foretar utlevering av varer i henhold til resept.

Utlevering Utlevering av legemiddel fra apotek til rekvirent, pasient, kunde, dyreeier eller
institusjon.  Gjelder  også  utlevering  av  medisinsk  utstyr  og  næringsmidler  til
medisinsk bruk fra bandasjist eller apotek.

Utleverings-anmodni
ng

Resepter  Melding  som  sendes  til  en  spesifikk  utleverer  angående  for
ekspedering av en bestemt reseptog utlevering.

Vare Produkt  som  kan  inngå  i  en  Resept.  Varen  vil  være  legemiddel,  medisinsk
utstyr eller næringsmiddel til medisinske formål. Varen kan være definert helt
presist,  og  vil  da  ha et  varenummer  fra  FEST,  men  kan  også  være  definert
løsere,  som  magistrelt  preparat,  eller  angivelse  av  varegruppe.  I
eReseptdokumentene vil  en  likevel  stort  sett  omtale  preparater  til  medisinsk
behandling som legemidler og ikke som varer.

Varer i bruk Oversikt over legemidler og andre varer som benyttes av en pasient. 

VRS Vareregistersentralen. Felles vareregister for alle varer som omsettes i apotek
og helsevesenet for øvrig. Apotekforeningen eier Vareregistersentralen og er
ansvarlig for driften.

Kommunikasjonsbæ
rer

Aktør som overfører informasjon, for eksempel Norsk Helsenett.

Transportbærer Altør som transporterer informasjon, for eksempel Norsk Helsenett

3.8.40.1.2  eResept - reseptkjeden

eReseptprogrammet skal levere en løsning for å håndtere resepter elektronisk gjennom hele kjeden,
fra  lege  til  apotek  og  bandasjist,  og  til  slutt  ved  refusjonsoppgjør  fra  HELFO
(Helseøkonomiforvaltningen, tidligere en del av Nav).
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Forskrivnings-  og  ekspedisjonsstøtte  (FEST)  skal  forsyne  alle  deler  av  reseptkjeden  med
kvalitetssikret  og  oppdatert  legemiddelinformasjon,  med  en  datastruktur  som  er  egnet  for  rik
funksjonalitet i de ulike brukersystemene slik at alle har samme datagrunnlag.

3.8.40.1.3  Eksempel: rekvirent skriver resept

Inngangskriterier 

Rekvirent har på medisinsk grunnlag besluttet å igangsette/videreføre behandling av en pasient med
legemidler  og  andre  varer  som  rekvireres  på  resept,  så  som  næringsmidler  til  medisinsk  bruk  og
medisinsk utstyr når dette refunderes etter blåreseptforskriften. 

Utgangskriterier
Resepten er ekspederbar for utleverer.
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1.1.1.1 Beskrivelse:  rekvirent rekvirerer resept

1. Pasient i dialog med rekvirent.
2. Rekvirent åpner legemiddelmodul.
3. EPJ-systemet presenterer legemidler i bruk for rekvirent.
4. Rekvirent kommuniserer forslag om legemiddelbehandling. 
5. Pasienten gir ønsker og samtykker knyttet til videre reseptbehandling:

- Åpen eller beskyttet resept  
- Kopi av utleveringsrapport skal sendes til fastlegen
- Oppslag i Reseptformidleren (kun aktuelt dersom fastlege)
- Ekspederingsanmodning

11. Rekvirent klargjør nødvendige resepter ved hjelp av FEST-data. 
15. Rekvirent verifiserer og signerer reseptene.
16. Reseptene overføres til Reseptformidleren.
17. Reseptformidleren sender applikasjonskvittering. 

1.1.1.2  Alternativ  beskrivelse  1:  pasienten  har  reservert  resepten  mot
innsyn og EPJ-systemet henter referansenummer 

Likt som 3.1.1.1 men med tillegg av sekvensene:

13. EPJ-systemet etterspør et eller flere referansenummer fra Reseptformidleren. (M4.1)
14. Reseptformidleren sender referansenummer. (M4.2)
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21. Reseptoversikt skrives ut med eventuelle referansenumre. (utskrift er påkrevd når pasient er
til stede)
22. Rekvirent leverer utskrift til pasient.

1.1.1.3  Alternativ beskrivelse 2:  pasient er ikke tilstede og ønsker å få
tilsendt reseptoversikt 

 
Likt som 3.1.1.1 med tillegg av sekvensene:

11. Rekvirent klargjør nødvendige resepter ved hjelp av FEST-data.
23. Rekvirent sender brev til pasient med reseptoversikt med eventuelle referansenumre.

1.1.1.4  Alternativ  beskrivelse  3:  rekvirent  rekvirerer  resept  med
ekspederingsanmodning (forsendelse)

Likt som 3.1.1.1 med tillegg av sekvensene:

12. Rekvirent velger utleverer og registrerer informasjon knyttet til ekspederingsanmodning.
18. Melding fra Reseptformidleren til en bestemt utleverer. (M21)

1.1.1.5  Alternativ  beskrivelse  4:  rekvirent  rekvirerer  resept  med
ekspederingsanmodning (Utlevering(LAR/avtalt doseutlevering))

Likt som 3.1.1.1 og tillegg av sekvensene:

12. Rekvirent velger utleverer og registrerer informasjon knyttet til ekspederingsanmodning.      
13. EPJ-systemet etterspør et referansenummer fra Reseptformidleren. (M4.1)
14. Reseptformidleren sender referansenummer. (M4.2 [1006])
18. Melding fra Reseptformidleren til en bestemt utleverer. (M21)

1.1.1.6 Alternativ beskrivelse 5: rekvirent tilbakekaller resept

  6. Rekvirent  registrer  at  pasient  har  gitt  samtykke  til  å  se  på  resepter  i  Reseptformidleren  og
signerer med PKI.
  7. EPJ-system sender forespørsel til Reseptformidleren. (M9.5)
  8. Reseptformidleren returnerer resepter for valgt pasient. (M9.6)
  9. Resepter  fra  Reseptformidleren  presenteres  for  rekvirent  og  informasjonen  synkroniseres  i
EPJ-systemet.
10. Rekvirent merker resepter som skal tilbakekalles.
15. Rekvirent signerer for at resept(er) skal tilbakekalles.
16. EPJ-system sender tilbakekallingsmelding til Reseptformidleren. (M5)

. 
1.1.1.7 Alternativ beskrivelse 6: Pasient ber om reseptoversikt

Følgende sekvenser kan kommer som tillegg i kapitlene 3.1.1.1 og 3.1.1.3 –  3.1.1.6 

19. Pasient ber om reseptoversikt.
20. Rekvirent velger å skrive ut reseptoversikt.
21. Reseptoversikt skrives ut med eventuelle referansenumre.
22. Rekvirent leverer utskrift til pasient.
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3.8.40.1.4  Meldingstyper
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3.8.40.2 Hente opp reseptmenyen

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

Hvis pasienten er fastlege pasienten til brukeren som skal inn i reseptbilde får man opp et samtykke-
vinduet til.

Etter at man har  besvart  spørsmålene om samtykke må man legge inn pin-koden til  PKI  -  kortet  og
deretter Enter.

Etter at dette er gjort vil vi komme inn i reseptmenyen.

NB!!!
Er man fastlege til pasienten blir samtykke automatisk satt til å vare i 100 år.
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Er man ikke fastlege til pasienten blir samtykke automatisk satt til å vare i 6 måneder.

3.8.40.3 Søknad om individuell refusjon

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

Velg paragraf og trykk 'Enter'

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

Svar "Nei" for å fylle ut søknaden til HELFO.

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

Når vi skal fylle ut søknaden er det bare å benytte TAB-tasten og fylle ut feltene som ikke allerde er
fyllt ut.

Når søknaden er ferdig utfylt, sender vi søknaden ved å trykke Ctrl+S. Etter at søknaden er sendt kan
vi se status på sendingen i det nederste delen av vinduet.

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

3.8.40.4 Virkestoff forskrivning

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

Når vi da velger fra listen er det selve virkestoffet som legger seg inn i forskrivningsbildet.
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Hvis man velger medikament av typen 'Infusjonsvæske' mens Med.(Virk) bryteren er på må man svare
på følgende :

Svarer man 'Ja' er det forslaget som legges inn i reseptbilde :

Svare man 'Nei' går man tilbake til ekstern medisinliste og kan søke etter et nytt medikament.
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3.8.40.5 Forskrive bandavarer

En av nye ting i eResepten er at man nå også har mulighet til å forskrive bandavarer og diverse type
utstyr fra ekstern medisinliste.

For å hente opp en bandavare eller utstyr trykk 'Enter' i 'Med-feltet' istedet for å begynne å skrive.
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Vi kommer inn i ekstern medisinliste.

Her er det bare å begynne å skrive og søke det man har lyst til å forskrive. Varen / utstyret hentes opp
ved å markere det og trykke 'Enter'.

Vi  kan  også søke på spesifikke grupper  varer.  Skriv  inn  gruppekode  i  Gruppekodefeltet  så  får  man
opp kun varer som hører til den gruppen.

Eks. 501 (inkontinensytstyr).

Når vi piler oss nedover og marker de forskjellige kan vi også lese vilkår for forskrivning.
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Når  vi  har  hentet  opp  'Bleier'  blir  refusjonsparagrafen  satt  automatisk  og  blankett  typen  blir  satt
automatisk til R (blå resept).

 

3.8.40.6 Legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge

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

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

3.8.40.7 Sende eResept

For  å  sende  en  eResept  fyller  ut  resepten  på  vanlig  måte.  Det  er  kommet  noen  ekstra  felter  ved
utfylling. Disse er:

· Gen.bytte: Avgjør om pasienten reserverer seg mot generisk bytte av medikament.
· Bruksomr:  Her  fyller  man  inn  tekst  for  bruksområde  for  medikamentet/medisinsk  forbruksmatriell/

næringsmiddel osv.
· Type:  Dette  feltet  blir  automatisk  satt  etter  at  man  har  valgt  medikamentet/medisinsk

forbruksmatriell/næringsmiddel osv.

På  samme måte  som tidligere,  henter  man  medikamenter  fra  ekstern  medikamentliste.  Det  som  er
nytt er at det er innført merkevarer i listen. Disse er registrert med fet skrift.
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Hvis  medikamentet  vi  velger  er  av  typen  "Legemiddel",  fyller  vi  ut  resepten  på  vanlig  måte.  Hvis
medikamentet  er  av  typen  "Merkevare"  må  det  registreres  antall  og  mengde  etter  at  DSSN  er
registrert. Dette feltet kommer automatisk ved å trykke TAB etter at DSSN er registrert.

Trykk deretter Ctrl+W og registrer videre på vanlig måte. Når all informasjon er registret på resepten
lagrer  vi  dette  med Ctrl+W. Hvis vi  har  satt  inn en refusjonskode på resepten  som ikke  er  satt  som
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diagnose på pasienten i dag, vil programmet spørre om diagnosen skal registreres på pasienten. 

Medikamentet legger seg med rød farge under "Dagens medisiner".
Forskriv alle som skal sendes.
Trykk deretter Ctrl+S for å sende resepten som eResept.

Vi  vil  da  først  få  opp  en  forhåndsvisning  av  resepten(e)  som  skal  sendes  som  eResept.  Vi  må  her
trykke Ctrl+S for å signere resepten(e) som skal sendes og deretter legge inn pin-koden på PKI-kortet.
 

Etter at pin-koden  er registrert vil eResepten sendes og det vil komme en kvittering på om sendingen
har gått iorden.

3.8.40.7.1  Ekspederingsanmodning

Ekspederingsanmodning  er  et  overordnet  begrep  for  forsendelses-  og  utleveringsanmodning,  LAR
(Legemiddelassistert  rehabilitering)  og  tillatt  forskrivning  i  påvente  av  LAR  eller  behandlingsopphold
med avrusning.
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Når man har skrevet og lagret alle medikamentene, trykk Alt+S for å gå til eResept og historikk.

Merk medikamentet som det skal registreres ekspederingsanmodning på og trykk deretter Ctrl+E. Vi
kommer da til menyen for å velge type ekspederingsanmodning.

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

Her fyller vi inn eventuell kontaktperson og merknad til ekspederingsanmodning. Deretter må vi velge
om  denne  ekspederingsanmodning  skal  gjelde  kun  valgt  medikament  Ctrl+1  eller  Ctrl+A  for  alle
dagens medikamenter.

Vi ser nå at registreringen er lagt på medikamentet vi valgte.  
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For å sende den enkelte resepten trykker vi Ctrl+1 og for å sende alle trykker vi Ctrl+S .

3.8.40.7.2  Ekspederingsanmodning ved sending

I  tidligere  versjoner  måtte  man  inn  på  svart  S  (eResept  og  historikk)  for  å  sette
ekspederingsanmodning på resepten(e) man skal sende.
F.o.m. versjon 2015 R1 kan vi gjøre dette fra selve 'Sende bilde' vi kommer til når vi trykker på rød S.
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3.8.40.8 eResept og resepthistorikk

Oversikt over eResept og resepthistorikk menyen:

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

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

RF
Ctrl+R Angi referansenummer manuelt(ved søk i RF)
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3.8.40.9 Registrere samtykke for utleveringsanmodning

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

 

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



System X brukermanual496

© 2016 Hove Medical Systems AS

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

 

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

3.8.40.10 Bestille medikamenter til egen praksis

Nå er det mulig å bestille medikamenter, bandavarer og diverse type utstyr til eget kontor elektronisk.
Forutsetningen  er  at  legen  som  bestiller  og  signerer  via  smart-kortet  sitt  er  registrert  som  pasient  i
databasen.
Man går inn på seg selv som pasient, inn i resept bilde, setter opp alle medikamenter / utstyr som skal
bestilles og trykker Alt+S (eResept og historikk).
Her må man huske av for 'Til egen praksis' før man sender reseptene.
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3.9 Laboratorie

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

3.9.1 Oversikt laboratoriemeny

I laboratoriemenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+D
Ctrl+S

Endre dagens analyseresultater
Ekstern rekvirering, Fürst Forum (vises kun når Fürst Forum er innstallert på
PC'en)

Ctrl+D Ekstern  rekvirering,  DIPS  Interactror  (vises  kun  når  DIPS  Interactor  er
innstallert på PC'en)

Alt+A Skrive inn lange analyseresultater
Alt+E Endre tidligere analyseresultater
Ctrl+P Merke analyseresultatet som patologisk

Vise svarene i tekstfelt
Ctrl+T Vise analyseresultatet i tekstfelt
ESC Forkaste endringer
Alt+F Registrere analyser i tidligere rekvisisjoner
Alt+K Midlertidig endre dato for registrering av analyser (kalender)
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Alt+R Rekvirere analyser
Alt+S Hente samleprøve
Alt+T Alle analysene er tatt
Ctrl+W Lagre endrede analyseresultater
Alt+X Hente data fra eksternt analyseutstyr (Celletellere o.l.)
Ctrl+B Vise rekvisisjonskommentar
Alt+L Lese tidligere analyser
Alt+1 Utskrift av skjema
Ctrl+Delete Fjerne analyse
Alt+U Utskrift av alle pasientens rekvisisjoner

Valg av standard skriver

Ctrl+U Utskrift  av  valgt  rekvisisjon  (for  utskrift  av  alle,  merk  den  første  og  trykk
Skift+End og Ctrl+U)

Alt+O Oversikt enkeltanalyse
Ctrl+I Hente prøveprofil til visning i rutenett
Alt+P Profil av valgt rekvisisjon i rutenett (siste 5 år)
Alt+5 Vise alle analyser i rutenett (siste 5 år)
Ctrl+O Oversikt alle analyser i rutenett. OBS! Kan ta tid...
Ctrl+G Hente samleprøve for grafikk
Ctrl+R Vise referanseområde

Flervalgsknapp

3.9.2 Flervalgsbryter i laboratoriemeny

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Lagre endret kolonnebredde

Utskriftsskjema, header

Utskriftsskjema, header for hver rekvisisjon

Utskriftsskjema, enkeltanalyse

Utskriftsskjema, footer

Alt+H Vedlikehold av analyse- og laboratorieregister

 
Automatisk registrering av takster ved henting av samleprøver

Automatisk registrering av takster

Vise langt analysenavn ved rekvirering av analyser

Ctrl+1 Hente egen informasjon 1
Ctrl+2 Hente egen informasjon 2

Vise detaljer rundt elektronisk sendt melding

Vise detaljer / historikk på valgt analyse

Importinfo:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
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Vise referansenummer for valgt rekvisisjon ved elektronisk overført melding

Vise innlesingsdato av elektronisk overført melding for valgt analyse

Tekstvisning:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Alle analyser (navn og resultat) like lange ved visning i tekstfelt

Legge inn mellomrom i analysenavn for lik lengde

Analysene separeres med komma

Vise analyser med referanseverdi
Alltid vise elektronisk rekvirerte analyser

Skriftstørrelse på analyser som vises i tekstfelt

3.9.3 Rekvirere ny analyse

Når du har valgt pasient, og befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+R for å rekvirere ny analyse.

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

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

3.9.4 Rekvirere analyser med annen dato

Når  du  befinner  deg  i  laboratoriemenyen,  trykk  Alt+K  for  å  velge  en  annen  rekvisisjonsdato  fra
kalenderen.
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Bekrefte den nye datoen ved å svare ”Ja”.

Følg deretter fremgangsmåten som forklart i Rekvirere ny analyse.

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

3.9.5 Skrive inn dagens analyseresultater

Når  du  befinner  deg  i  laboratoriemenyen,  trykk  Alt+D  for  å  endre  dagens  analyseresultat.  Bla  deg
opp/ned i listen over analyser ved hjelp av piltastene, og trykk Enter for å velge ønsket analyse.
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Skriv inn analyseresultatet i kolonnen ”Resultater”. Om analyseresultatet skal merkes som patologisk,
trykk Tabulator og skriv ”*” eller tallet '1' i  kolonnen ”P”. Analysen merkes med rød tekst. Dersom du
skal  skrive  inn  flere  analyseresultatet,  trykk  Tabulator  for  å  flytte  deg  mellom  feltene.  Lagre
analyseresultatene ved å trykke Ctrl+W.

3.9.6 Skrive inn langt analyseresultat

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

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

Trykk Ctrl+W igjen for å lagre analysen. Analysen merkes med grønn tekst.

Det lange analyseresultatet vil vises automatisk når du plasserer markøren i resultatfeltet på analyser
merket med grønn tekst.
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3.9.7 Skrive inn resultat på tidligere analyser

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

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

NB!!!
Det er kun 'ikke låste' analyser, analyser uten svar du kan skrive inn resultatet på i ettertid.
Det er ikke mulig å endre tidligere analyseresultater her.

3.9.8 Vise analysens referanseområde

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

3.9.9 Rekvirere samleprøve

Når  du befinner  deg  i  laboratoriemenyen,  trykk  Alt+S  for  å  rekvirere  samleprøve.  Bla  deg  opp/ned  i
listen over samleprøver ved hjelp av piltastene, og trykk Enter for å velge ønsket samleprøve.
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Samleprøven vises nå i laboratoriemenyen under dagens rekvisisjoner. Du kan i tillegg til samleprøven
også rekvirere enkeltprøver. (se"Rekvirere ny analyse")

3.9.10 Lage/endre samleprøver

Både leger og medarbeidere har tilgang til å lage nye og endre gamle samleprøver.
Vi finner følgende brytere i 'Samleprøve - vinduet' :

'Exit' - Ut av vinduet
'Enter' - Hente valgt samleprøve
Ctrl+N - Ny samleprøve
Ctrl+E - Endre samleprøvens navn
Ctrl+Del - Slette samleprøve
Ctrl+A - Vise alle grupper av samleprøver
Ctrl+G - Kopiere samleprøve til grafikkprofil
Ctrl+K - Markere for henting av samleprøve til  korrespodanse (Merkes med
C for collection)
Ctrl+P - Kopiere samleprøve til profil
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Ctrl+T - Kopiere samleprøve til testgruppe 
Ctrl+B - Merke samleprøve for BMI visning (Høyde først)
Ctrl+M - Samleprøve koblet til medisiner for overvåkning
Ctrl+G - Hente diagrammer til samleprøven
Ctrl+R - Registrere nye analyser i valgt samleprøve 
'Egne samleprøver' - Vise kun personlige samleprøver
'Alle typer samleprøver' - Vise alle typer samleprøver permanent

For å lage en ny samleprøve trykker vi Ctrl+N når vi står i samleprøve-vinduet.
Feltet der vi skal fylle inn navnet på samleprøven 'popper opp'. Fyll inn navnet og trykk 'Enter'

Prøve viser seg nå i listen over samleprøver på venstre siden.

Marker samleprøven og trykk på Ctrl+R for å registrere analyser som skal ligge under samleprøven.
Man kan legge inn så mange man vil.
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Man kan når som helst i ettertid endre samleprøven.

For  å  fjerne  en  anlyse  fra  prøven,  marker  samleprøven  og  deretter  analysen  i  den  som  man  vil  ha
fjernet. Trykk Ctrl+Del.

Vi må svare på et kontroll spørsmål.
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For  å  fjerne  hele  samleprøven,  marker  kun  samleprøvens  navn  og  trykk  Ctrl+  Del.  Svar  på  kontroll
spørsmålet.

3.9.11 Oversikt over enkeltanalyser

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+O for å vise en oversikt over enkeltanalyser.
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Oversikten  viser  hvilke  analyser  som  er  tatt  av  pasienten,  sammen  med  en  liste  over  datoer  og
resultater for analysen. Bla deg opp/ned i listen over analyser ved hjelp av piltastene for å se datoer og
resultater på hver analyse.

3.9.12 Grafisk vinsning av analyseresultater

Når du befinner  deg  i  laboratoriemenyen,  trykk  Alt+O for  å  vise  en oversikt  over  enkeltanalyser.  (se
Oversikt  over  enkeltanalyser)  Merk  ønsket  analyse,  og  trykk  Enter  for  grafisk  visning  av
analyseresultatet. Analyseresultatene må inneholde en tallverdi for å kunne vises grafisk. Ved grafisk
visning har du følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte grafisk visning
Enter Grafisk visning av analyseresultat
Alt+A Vise referanseområde
Alt+I Vis tidsskalert grafikk
Alt+M Vis målepunkter
Alt+V Vis måleverdi/dato
Alt+C Vis grafisk for hver analyse ved scrolling i listen
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Det er mulig å vise inntil 4 analyseresulater grafisk samtidig. Merk neste analyse du ønsker å vise, og
trykk Enter. Trykk ESC for å lukke igjen et og et analyseresultat. Alternativt kan du trykke Alt+C for å
vise alle analyser grafisk når du blar deg nedover i listen.

3.9.13 Oversikt alle rekvisisjonens analyser ( siste 5 år )

Ved å først markere ønsket rekvisisjon og deretter ved å trykke på Alt + P får vi opp oversikt over alle
rekvisisjonens analyser på pasienten de siste 5 år i et rutenett,
uavhengig om det foreligger noe analysesvar eller ikke.

I dette vinduet er det en del brytere :

- Esc ( Ut av vinduet )

- Alt+C ( Hente andre samleprøver )

-  Alt+N ( Ny registrering )
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- Alt+E ( Endre valgt element )

- Alt+A ( Vise alle registreringer )

- Ctrl+D (Diagram av valgt test)

- Valg av standard skriver ved utskrift (må klikkes på)

- Ctrl+8 (Forhåndsvisning fra vist side til idag)

- Ctrl+9 (Forhåndsvisning av alle data i rutenettet)

- Ctrl+1 (Utskrift fra kun synlige koloner)

- Ctrl+2 (Utskrift fra synlige koloner til idag)

- Ctrl+U (Utskrift av alle data i rutenettet)

3.9.13.1 Hente andre samleprøver

Ved å trykke på Alt + C får vi opp en liste over alle samleprøver registrert på legekontoret.
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Marker den samleprøven du vil ha vist fram i rutenettet og trykk Enter.
Alle analysene som inngår i samleprøven viser seg nå i rutenettet.

Man kan velge en ny samleprøve til visning ved å trykke Ctrl+C igjen.

3.9.13.2 Ny registrering

Når  vi  har  rutenettet  oppe  kan  vi   trykke  Alt+N  for  å  lagt  inn  et  nytt  resultat  på  analysene  rett  inn  i
rutenettet ( i stedet for å rekvirere og deretter legge inn resultatet).

Dagens  dato  kommer  opp  automatisk  og  det  er  bare  og  gå  inn  i  de  forskjellige  rutene,  taste  inn
analyseresultatet og lagre.
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3.9.13.3 Endre valgt element

For å endre svar fra dagens rekvisisjon trykk Alt+E for å få tilgang til 'redigerings-modus'.
Klikk / pil deg inn i ønskede ruter, tast inn svaret og lagre. Det er kun 'ikke låste' svar man kan endre.

3.9.13.4 Vise alle registreringer

Ved å trykke på Alt+A i rutenettet får vi opp alle registreringer av analyser i den markerte rekvisisjonen,
ikke bare siste 5 år.

3.9.13.5 Diagram av valgt analyse

Ved å markere en analyse i rutenettet og deretter trykke på Ctrl+D får vi opp den valgte analysen i en
graf visning.
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Hvis vi vil se på flere analyser på en gang så er det bare å markere neste og trykke på Ctrl+D igjen.
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Man kan få opp så mange grafer som man har plass til på skjermen. De kan flyttes både opp/ned og
venstre/høyre.
For å få grafene vekk fra visningen, trykker vi Esc på tastaturen og de blir borte en og en.

3.9.13.6 Forhåndsvisning av rutenett utskrifter

Det finnes to type forhåndsvisninger her :

- Ctrl+8 - Forhåndsvisning fra vist side til idag
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- Ctrl+9 - Forhåndsvisning av alle data i rutenettet

Ctrl+8 viser kun data fra det første resultatet vi ser til venstre og t.o.m. idag
I eksempelet under ser vi på det som ligger under Ctrl+9 der vi også ser de resultatene som er eldre
enn den første som vises i rutenettet.
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Her har vi to brytere til :

- Neste side
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- Skriverutskrift

3.9.13.7 Diverse utskrifter

For å skrive ut rutenettet har vi laget 3 forskjellige type utskrifter :

-  Skriver  ut  kun  det  man  ser  i  rutenettet,  dvs.  at  det  som  man  må  'scrolle  seg  til'
kommer ikke med på utskriften

- Skriver ut rutenettet f.o.m. den første dagen man ser helt ute til  venstre i  rutenettet
og t.o.m. idag. det som ligger lenger bak i tid kommer ikke med på utskriften.

- Skriver ut alle data som ligger i rutenettet uansett om man ser de uten 'å scrolle' eller
ikke.

3.9.14 Oversikt alle analyser ( siste 5 år )

Ved å trykke på Alt+5 får vi opp resultater til alle analyser som er tatt på pasienten siste 5 år.
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3.9.15 Profil av alle analyser

Ved å trykke på Ctrl+O får vi opp liste over alle analysesvar på alle analyser som har blitt rekvirert på
pasienten.

NB!!!  Husk  at  dette  kan  ta  lang  tid  dersom pasienten  har  veldig  mange  rekvisisjoner  som går  langt
bakover i tid.

Her har vi de samme brytere som under kapitellet 'Oversikt alle rekvisisjonens analyser ( siste 5 år )'.

3.9.16 Fjerne analyse fra dagens rekvisisjon

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+D for å endre dagens analyser. Bla deg opp/ned i
listen over analyser ved hjelp av piltastene, og trykk Ctrl+Delete for å slette valgt analyse.

Svar ”Ja” for å bekrefte at analysen skal slettes.
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3.9.17 Endre/fjerne analyser i tidligere analyser

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+I for å aktivere feltet ”Tidligere rekvisisjoner”. Merk
rekvisisjonen  (dato)  du  ønsker  å  endre,  og  trykk  Alt+E.  Det  er  mulig  å  legge  til  resultater,  merke
analysen som patologisk eller slette analysen. Utfør ønskede endringer på analysen, og trykk Ctrl+W
for å lagre.

Trykk Alt+F dersom du ønsker å legge til en analyse i rekvisisjonen. 

3.9.18 Merke alle analyser som utført

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+T for merke alle analyser i valgt tidligere rekvisisjon
som  utført.  Alle  analysene  i  rekvisisjonen  blir  merket  med  en  rød  ”T”  til  venstre  for  analysenavnet.
Denne funksjonen er nyttig for å kvalitetsikre analyser som blir tatt  internt  på legekontoret,  men som
sendes til analyse ved et eksternt laboratorium.

3.9.19 Utskrift av dagens/tidligere analyser

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Ctrl+U for å skrive ut valgt analyse. Ønsker du også å
skrive ut alle tidligere analyser, trykk Shift+End for å merke alle analysene. Trykk deretter Ctrl+U for å
skrive ut.
For å skrive ut alle analyser på pasienten, trykk Alt+U. Utskrift av alle analyser Alt+U. 

3.9.20 Analyseoversikt

Når du har valgt pasient og befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+L for å åpne analyseoversikten.
Analyseoversikten kan også åpnes ved å trykke Alt+O når du befinner deg i pasienthovedmenyen. Alle
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knappene  øverst  i  analyseoversikten  aktiverer  funksjoner  som  er  knyttet  til  en  bestemt  pasient.
Avhengig  av  systeminnstillinger  og brukerinnstillinger  kan  andre  funksjoner  også være  tilgjengelige  i
laboratoriemenyen. Ved å holde musepekeren over en knapp vil du kunne se en kort hjelpetekst som
beskriver funksjonen. Du kan aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav, eller  kun
bokstaven. (f.eks. ”R” for å vise analysens referanseområde)

I analyseoversikten har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC/Alt+U Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+Z Vis til og med siste rekvisisjon
Alt+A Vis fra og med første rekvisisjon
Alt+S Lese et vindu med nyere rekvisisjoner
Alt+T Lese et vindu med eldre rekvisisjoner
Alt+N Lese neste rekvisisjon (en dato senere)
Alt+F Lese forrige rekvisisjon (en dato tidligere)
Alt+V Vise rekvisisjoner til og med valgt dato
Alt+E Endre analyser for valgt rekvisisjon
Alt+R Vise referanseområde på/av

Du kan også velge dato direkte ved å trykke Alt+H. Trykk Enter for å velge dato.

3.9.21 Legge til analyser i tidligere rekvisisjoner

Når  du  befinner  deg  i  laboratoriemenyen,  merk  den  tidligere  rekvisisjonen  du  ønsker  å  legge  til
analyser i.  Trykk deretter Alt+F for å legge til  analyse. Lagre den endrede rekvisisjonen ved å trykke
Ctrl+W.

3.9.21.1 Skrive inn svar på tidligere rekvirerte prøver

Når du befinner deg i laboratoriemenyen, trykk Alt+L for å åpne listen over tidligere analyser. Bla deg
opp/ned i datolisten til venstre i vinduet ved hjelp av piltastene.
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Trykk deretter Alt+E for å endre analysene i den valgte rekvisisjonen. Skriv inn de endrede svarene i
kolonnen ”Resultater”. Lagre svarene ved å trykke Ctrl+W.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+W Lagre endret svar
Ctrl+P Merke/avmerke analysen patologisk
Ctrl+S Signere et enkelt prøveresultat (kan kun utføres av legen selv)
Ctrl+Delete Merke/avmerke analysen som slettet

3.9.21.2 Endre analyser i tidligere rekvisisjoner

Når du befinner deg i analyseoversikten, merk den tidligere rekvisisjonen du ønsker å endre analyser i.

Trykk deretter Alt+E for å endre analyse.

Lagre den endrede rekvisisjonen ved å trykke Ctrl+W.

3.9.22 Merke alle analyser som utført

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

3.9.23 Fjerne prøve fra dagens rekvirerte prøver

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

3.9.24 Skjemautskrift fra laboratoriemenyen

Stå  i  pasienthovedmenyen.  L  eller  Alt  –  L  for  laboratoriemenyen.  Alternativt  klikk  deg  inn  på
menyknappen L. Alt – 1 for å komme til skjema menyen.

Marker  ønsket  skjema  og  trykk  Enter.  Fyll  ut  det  du  ønsker  i  skjemaets  felter  og  bruk  eventuelt
funksjonen  for  å  hente  allerede  innregistrert  tekst  ved  å  trykke  Ctrl  –  H  eller  alternativt  klikk  på
knappen med bokstaven H. Trykk Ctrl og en bokstav for modulen du vil hente informasjon fra og Ctrl –
W for å kopiere lagre tekst i editor. Trykk Ctrl – U eller klikk på knappen U for utskrift av skjema.

3.9.25 Fürst-forum

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

3.9.25.1 Rekvirering av analyser fra Fürst-forum

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

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

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

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

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

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

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

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

3.9.26 Vitalanalyser inkl. BMI

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

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

Vi  legger  til  nye  analyser  under  'Vitalanalyser'  vinduet  ved  å  legge  de  inn  i  BMI  samleprøven  fra
laboratoriet-vinduet.
Trykk  Alt+L  fra  pasient  hovedmenyen,  deretter  Alt+S.  Her  finner  vi  samleprøven  BMI.  Vi  oppdaterer
samleprøven med de analysene som vi vil ha under Ctrl+B i pasient hovedmenyen.
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Når velger analysene ved å søke de opp og trykke Enter. Gå ut av vinduet når alle ønskede analyser
er lagt til. Vi ser nå at HBA1C fra eksemplet vårt viser seg under Vitalanalyser (Ctrl+B).

3.9.27 Doseringsovervåkning-INR oversikt

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

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

'Exit' - Ut av vinduet
'Alt+K' - Kopiere tidligere valgt dosering til dagens
'Ctrl+2' - Hente egen definerte tekster
'Ctrl+3' - Hente tekst
'Ctrl+W' - Lagring av doseringsendring og kommentar
'Ctrl+Delete' - Fjerne valgt registrering

- Valg av standard skriver ved utskrift
'Ctrl+U' - Skjema utskrift
'Ctrl+9' - Vise utskrift

- Vise flere valg

Bak flervalgsbryteren finner vi følgende funksjoner :

TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

'Dele i halve' - Deler overskytende tabletter og fordeler
'Ukedag i doseringen' - Ta med ukedag i doseringen
'Ctrl+E' - Ny/endre valgt overvåking eller registrere ny overvåking
'Alt+L' - Registrere lagringsfelt for dokumentasjon i journalen
'Alt+R' - Registrere valgtegn for valgt overvåking

- Lagre kolonebredde for aktuell liste

3.9.27.2 INR-registrere ny dosering

Så fort  vi  kommer inn i  vinduet (Alt+I fra  pasient  hovedmenyen) har  vi  oversikt  over  tidligere/dagens
INR resultater og tidligere doserings registreringer.
Markøren stiller seg automatisk i  feltet 'Ny ukedose' der vi taster inn antall tabletter og trykker Enter.
Trykk Alt+E eller tab for å komme til kommentar - feltet.
Vi  kan  alltids  klikke  oss  inn  i  (bruke  Tab)  'dagsfeltene'  og  overstyre  doseringen  foreslått  av
programmet.
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Hvis vi vil dele opp doseringen i  halve tabletter må vi trykke Ctrl+D før vi trykker Enter. Hvis vi vil ha
doseringen i halve tabletter som fast innstilling trykker vi inn 'Dele i halve' bryteren (skal være grønn)
bak flervalgs bryteren.
Vi  kan  alltids  klikke  oss  inn  i  (bruke  Tab)  'dagsfeltene'  og  overstyre  doseringen  foreslått  av
programmet.

Idet vi lagrer (Ctrl+W) legges den nye doseringen i liste over tidligere registreringer.

Samtidig  legger  doseringen  seg  sammen  med  siste  INR  resultatet  og  kommentaren  som  tekst  i
journalen.
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Når vi  har  lagret  dagens doserings kan vi  skrive ut  INR utskriften.  Vi  kan velge mellom 2  skjemaer,
INR utskrift til pasienten og hjemmesykepleien.

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

INR-utskrift til hjemmesykepleien :

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

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

Svar Ja på spørsmålet som kommer opp.

3.9.27.4 INR-kopiere tidligere dosering til dagens

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

3.9.27.5 INR-hente fasttekst til kommentar feltet

Etter at vi har registrert en ny dosering kan vi kopiere inn en fasttekst i kommentar feltet ved å trykke
Ctrl+2 eller Ctrl+3.
Marker teksten man vil ha kopiert og trykk Enter.

Den blir kopiert i kommentar feltet.
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For å lære hvordan man lager faste tekster se 'Faste tekster for bruk i journalen' .

3.9.28 Oversikt laboratorie prøver

For å se på oversikt over tidligere labprøver kan vi i tillegg til å se det under laboratoriet--vinduet (Alt+L
fra pasient hovedmenyen) finne de under Alt+O fra paseint hovedmenyen.
Her ser vi 8 rekvisisjoner om gangen. Dette er det samme vinduet man kommer til hvis man trykker Alt
+L inn i laboratorie-vinduet.
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3.10 Ny sykemelding  2016

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

3.10.1 Bryteroversikt

Esc - Lukk vindu uten å lagre
Ctrl+F - Forlenge sykemelding
Ctrl+N - Ny sykemelding
Ctrl+P - Ny periode
Ctrl+W - Lagre og lukk vindu
Ctrl+S - Sende melding
Ctrl+Del - Slette valgt sykemelding
Ctrl+H - Hente data fra pasientens journal
Ctrl+A - Oversikt pasientens adresser
Ctrl+D - Hente diagnose
Ctrl+G - Oversikt pasientens arbeidsgivere
Alt+E - Endre personalia
Ctrl+I - Detaljer for valgt elektronisk sendt skjema
Ctrl+2 - Rapport med oversikt over sykmeldinger
Ctrl+K - Hente opplysninger fra tidligere sykmeldinger
Alt+A - Gå til avtalebok på sykemeldings siste dato

- Valg av standard skriver
Ctrl+U - Utskrift av sykemeldingen
Ctrl+M - Marker sykmeldinge som ferdig (utskrevet / sendt)
Alt+F - Friskmelding
Ctrl+1 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet
Ctrl+R - Faglig veileder for sykemelding

- Flervalgsbryter

- Kalenderen kommer automatisk (ligger bak flervalgsbryteren)

- Vis utvidet hjelp / veiledning (ligger bak flervalgsbryteren)

- Vise periode (ligger bak flervalgsbryteren)

3.10.2 Lage ny sykemelding

Hvis det ikke er noen aktive sykemeldinger på pasienten får vi opp følgende spørsmål når vi skal inn i
sykemeldingsvinduet :

Svar  Ja  (alternativt  kan  man  svare  Nei  og  trykke  Ctrl+N  når  man  står  i  sykemeldingsvinduet).  Vi
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kommer inn i sykemeldingen.

Pasientopplysninger  og  arbeidsgiverinfo  kommer  automatisk  inn  i  sykemeldingen,  men  er  skjult  og
vises kun som en linje.
For å vise informasjonen som ligger i disse feltene, trykk på pilene foran felt 'B' og 'C'.
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Mangler man arbeidsgiverregistreringen på pasienten kan man enkelt registrere arbidsgiveren via Ctrl
+G bryteren.

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

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

Resten av punktene er :

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

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

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

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

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

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

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

3.10.3 Periode

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

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

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

3.10.4 Sykmeldingsrapport

For å skrive ut rapport over sykemeldings forløp for en pasient trykk Ctrl+2.
Det 'popper opp' en kalender der man setter opp periode man vil ha utskrift for. 
Den  eldste  datoen  kommer  opp  automatisk  og  er  satt  opp  max  10  år  bakover  i  tid,  det  kan  man
overstyre.
Hvis man ikke har 10 år gamle sykemeldinger dukker det opp dato for den eldste sykemeldingen først.
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Sett opp perioden og trykk Enter. Rapporten kommer opp på skjermen.
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Den kan skrives ut ved å klikke på skriveikonet i øvre, venstre hjørnet.

3.10.5 Utskrift av legeerklæring v/arbeidsuførhet

Når du befinner deg i sykemeldingsmenyen, trykk Ctrl+1 for å skrive legeerklæring ved arbeidsuførhet.
Trykk  Tabulator  for  å  navigere  mellom  feltene  i  skjemaet.  Taksten  ”L10”  vil  automatisk  settes  på
regningskortet til pasienten ved utskrift / elektronisk sending av legeerklæring ved arbeidsuførhet.

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+T Tekstbehandler
Ctrl+G Gir deg oversikten over arbeidsgivere
Ctrl+H Gir  deg  muligheten  til  å  hente  inn  allerede  innregistrert  tekst  som  f.eks.

tidligere journalnotater
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Ctrl+N Ny  sykemelding  II,  hvis  du  tidligere  har  skrevet  ut  sykemelding  II  på
pasienten

Ctrl+W Lagrer uten utskrift
Ctrl+U
Ctrl+S

Skriver ut og lagrer
Sende legeerklæring elektronisk

Alt+S Hente inn eventuell spesialist/sykehus fra adresseregisteret
 
Hvis du velger utskrift  for hver side du er inne på, lagres denne samt siden skrives ut og neste side
kommer automatisk opp. Hvis du ikke skriver ut sidene etterhvert, må du gå inn på neste side ved å
trykke Ctrl+PageDown. For å gå tilbake, trykk Ctrl+PageUp.

3.10.6 Elektronisk sending av sykemelding

Skal  man sende sykemeldingen elektronisk  er  fremgangsmåten for  å fylle  ut  sykemeldingen lik  som
tidligere, men istedet for å skrive ut sykemeldingen med Ctrl+U skal man benytte funksjonen Ctrl+S for
å sende denne elektronisk.

Første gang man sender sykemelding per dag, må man legge inn pin-koden som er knyttet opp mot
Buypass-kortet.  Deretter  trykker  man  OK  og  første  side  sendes  automatisk  til  riktig  trygdekontor.
Deretter får man spørsmål om å skrive ut de resterende sidene på valgt skriver.

I feltet sykemeldings forløp ser man dagens dato og en konvolutt som viser at sykemeldingen er sendt
elektronisk. 

3.10.7 Eksempler på nye regler

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

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

3.10.7.1 Diagnose P29 med varighet på 5 uker

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

Svarer man Ja forsvinner diagnosen fra sykemeldingen og man hopper automatisk til diagnosevinduet
så man kan finne en sykdomsdiagnose.

Svarer man NEI, får man beskjed om at man må fylle ut feltene under pkt. 6.1.
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3.10.7.2 Diagnose L84 med varighet på 9 uker

Velger man diagnose L84 med varighet på 9 uker skal man ikke behøve å fylle ut pkt. 6.1. , men man
skal fylle ut pkt. 6.2.

3.10.8 Dialogmelding mellom NAV og samhandlere i helsesektoren

Dialogmeldingen til NAV finner man under PLO-meldinger menyen på pasienten.
Trykk  Ctrl+I  når  du  står  i  Pasienhovedmenyen.  I  PLO-vinduet  trykk  Ctrl+Y  for  å  komme  til
Dialogmeldingen til NAV.
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Her kan man velge mellom to typer meldinger :
1. Henvendelse om sykefrævarsoppfølging
2. Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt .

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

3.11 Korrespondanse

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

3.11.1 Oversikt korrespondansemenyen

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Alt+A Skrive andre henvendelser
Alt+B Skrive brev til pasienten
Alt+E Skrive epikrise
Alt+H Skrive henvisning 
Ctrl+P Sett prioritet på henvisning (EDI)
Ctrl+D Tilknytt diagnoser til henvisning (EDI)
Ctrl+M Tilknytt medikamenter til henvisning (EDI)
Ctrl+K Tilknytt EDI-mottakere til korrespondansen
Ctrl+T Bestill time på sykehus for valgt henvisning
Ctrl+S Sende valgt tekst som EDI-post
Ctrl+A Lese i listen for andre henvendelser
Ctrl+B Lese i listen over tidligere brev
Ctrl+E Lese i listen over pasientens tidligere epikriser
Ctrl+H Lese i listen over tidligere henvisninger
Alt+O Søk i avsender/mottaker, tittel/avdeling, dokumenttekst og malnavn
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Ctrl+Delete Fjerne valgt registrering
Alt+L Adresseregisteret
Alt+M Endre malregister
Alt+T Tekstendring av valgt henvisning eller brev
Alt+U Utskrift av valgt tekst
Alt+K Konvoluttpåskrift pasientbrev
Alt+1 Skjema for henvisning til spesialist
Alt+2 Konvoluttpåskrift spesialistadresse
Alt+P Merke/avmerke som utskrevet
Ctrl+U Merke som uferdig
Ctrl+I Merke som innkommende eller utgående
Ctrl+F Merke henvisning som ferdig
Alt+D Datoendring for valgt korrespondanse
Ctrl+R Registrere nytt bilde
Ctrl+V Vise/hente bilder som er registrert på pasienten
Alt+C Vise lagrede bilder på valgt korrespondanse
Alt+G Sette inn egen malnavn etter å ha hentet mal
Alt+V  Hent medikamentutrekk fra epikrise

Korrespondansemenyen  gir  deg  en  enkel  oversikt  over  tidligere  sendte  brev  til  pasienten,  epikriser,
henvisninger  og andre  henvendelser.  Korrespondanse merket  med  rød  tekstfarge  verken  skrevet  ut
eller  sendt  elektronisk.  Korrespondanse  med  merket  med  svart  tekstfarge  er  skrevet  ut  eller  sendt
elektronisk.  Korrespodansen  som  er  sendt  elektronisk  får  også  en  liten  konvolutt  ved  siden  av
korrespodanse registreringen i feltet det hører til.

- Innkommende korrespondanse merkes med blått “INN”-symbol i kolonnen “I/U”.

- Utgående korrespondanse merkes med blått “UT”-symbol i kolonnen “I/U”.

-  Utgående  korrespondanse  som  ikke  er  sendt  eller  skrevet  ut,  merkes  med  rødt  “UT”-symbol  i
kolonnen “I/U”.

For  å  åpne  valgt  brev  eller  henvisning,  trykk  Enter.  Det  er  nå  mulig  å  endre  eller  ferdigstille
korrespondansen.  Aktivér  funksjonen  ”Vise  tekst”  og/eller  ”Vise  bilde”  (se  avsnitt  15.26  og  15.27)
dersom du ønsker at teksten/bildet i brevet/henvisningen skal vises automatisk.

Om du ønsker å skrive ut konvolutter direkte etter at du har skrevet ut brev eller henvisning, kan du
aktivere funksjonen ”Konvoluttpåskrift”

3.11.2 Flervalgsknapp i korrespondansemeny

Bak flervalgsknappen i korrespondansemenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
”Konvoluttpåskrift” Skrive konvolutt etter korrespondanse
”Hente henv.adresse” Hente adresse til epikrise fra venteliste
”Vise tekst” Forhåndsvise tekst ved lesing av korrespondanse
 ”Endre reg. dato” Endre dato for registrering av korrespondanse
”Vise bilder” Forhåndsvise bilder ved lesing av korrespondanse
”Fjerne henv.” Fjerne valgt henvisningsadresse ved utskrift av epikrise
”Forhåndslagre” Forhåndslagre korrespondansetekst

 
Lagre endret kolonnebredde

EDI:
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Sende dagens diagnoser som vedlegg til EDI-epikrise

Sende dagens diagnoser som vedlegg til EDI-henvisning

Sende faste medisiner som vedlegg til EDI-epikrise

Sende faste medisiner som vedlegg til EDI-henvisning

Sende cave som vedlegg til EDI-epikrise

Sende cave som vedlegg til EDI-henvisning

Vise detaljer rundt elektronisk sendt melding    

Vise  detaljer  /  historikk  på  valgt
korrespodanse
Diverse:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+9 Vise liste over konvoluttmaler
Ctrl+2 Vise spesialistkonvolutt
Ctrl+1 Vise skjema for henvisning til spesialist (adresse velges først)
Alt+F Vise fjernede registreringer

Vise referansenummer for elektronisk overført melding

3.11.3 Adresseliste

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+K  for  å  åpne  korrespondansemenyen.  Trykk
deretter  Alt+L  for  å  vise  adresselista.  Du  kan  også  vise  adresselista  fra  startmenyen  ved  å  trykke
Alt+O og deretter Alt+H.

I adresseregisteret har du følgende valg tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Ctrl+N Registrere ny adresse
Ctrl+O Overføre informasjon til ny adresse
Ctrl+E Endre valgt adresse
Enter Hente valgt adresse
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Ctrl+Delete Slette valgt adresse
Ctrl+P Foretrukket adresse av/på
Ctrl+1 Registrere/fjerne som primærlege til aktuell pasient
Ctrl+A Vise alle adresser
Ctrl+T Velge korrespondansetype
Ctrl+S
Ctrl+X

Velge spesialitet som skal vises
Søk etter adressat i ekstern liste

Ctrl+K Konvoluttpåskrift
Ctrl+9
Ctrl+F

Vise konvoluttpåskrift
Fjerne alle søkekriterier

”Egne henv. adr.” Liste over egne henvisningsadresser
”Vise E-mailadr.” Vise epostadresser i adresselista
”Vise alle adresser”  Vise alle adressene i adresselista

Lagre endret kolonnebredde

Ctrl+L Merke for mottak av applikasjonskvittering av/på

 
Konvolutt foran adressen angir at det er mulig å benytte adressen til å sende korrespondanse per EDI.

Applikasjonkvittering er IKKE forventet fra adressat
Applikasjonkvittering er forventet fra adressat

3.11.4 Ny rutine for opprettelse av nye elektronisk partnere

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

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

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



System X brukermanual548

© 2016 Hove Medical Systems AS

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

Melding med partnerforespørsel er nå sendt til MediLink. 

Du vil nå få følgende spørsmål:

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

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

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

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

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

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

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

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

Navnet på legen og kontoret er strøket ut fra bildene.

3.11.5 Registrere ny/endre adresse (ikke elektroniske partnere)

Når  du  befinner  deg  i  adresselista,  trykk  Ctrl+N  for  å  registrere  ny  adresse,  eller  trykk  Ctrl+E  for  å
endre en eksisterende.
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Fyll  inn  informasjonen  i  respektive  felter.  Feltene  ”Adressegruppe”  og  ”Spesialistkode”  inneholder
kodelister som vises automatisk. Vær nøye med å velge korrekt adressegruppe, slik at sorteringen av
adresser blir korrekt.

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

Eventuell  EDI-adresse kan hentes fra koblingstabellen ved å trykke Ctrl+H.  Lagre den nye adressen
ved å trykke Enter.
Hvis  man legger  inn  EDI-adresse må man være 100% sikker  på det  man  gjør,  hvis  man  er  i  tvil  ta
kontakt med support hos oss på 48 22 57 80.

3.11.6 Foretrukket adresse

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

3.11.7 Sortere adresseliste etter adressetype

Adresselista kan sorteres på adressetype ved å trykke Ctrl+T. Velg ønsket adressetype fra kodelista,
og trykk Enter.
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Alle  adresser  med  samme  adressetype  vises  i  adresselista.  Trykk  Ctrl+A  for  å  vise  den  komplette
adresselista igjen.

3.11.8 Sortere adresseliste etter spesialitet

Adresselista kan sorteres på adressetype ved å trykke Ctrl+S. Velg ønsket spesialitet fra kodelista, og
trykk Enter



Pasienthovedmenyen 555

© 2016 Hove Medical Systems AS

Alle  adresser  med  samme  spesialitet  vises  i  adresselista.  Trykk  Ctrl+A  for  å  vise  den  komplette
adresselista igjen.
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3.11.9 Søk på flere felter

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

3.11.10 Vise primærlege i pasienthovedmenyen

Valg av pasientens primærlege gjøres ofte i forbindelse ved registrering av en innkommet henvisning.
Når  en  velger  henvisende  lege,  merkes  denne  som  pasientens  primærlege  ved  å  trykke  Ctrl+1  før
man går videre med registrering av henvisningen. 

Svar ”Ja” dersom registreringen er korrekt.

Funksjonen for visning av primærlege i pasienthovedmenyen aktiveres ved hjelp av programbryteren ”
Vise primærlege”, som finnes i vinduet for programbrytere.

Pasientens primærlege vil nå vises i pasienthovedmenyen i et eget felt nederst til høyre i vinduet.
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Man kan også registrere  fastlegen direkte  fra  'Pasienthovedmenyen'  ved  å  klikke  seg  inn  i  'primær-
lege feltet'.
Da hopper man rett til adresselisten og kan gjøre som beskrevet ovenfor.

3.11.11 Skrive andre henvendelser

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

I tekstbehandleren kan du redigere korrespondansen og/eller skrive den ut.

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

Teksten vi valgte legger seg på det stedet der markøren står i 'Editor-vinduet'.

Skriv  ut  korrespondansen  ved  å  trykke  Ctrl+U.  Korrespondansen  vil  nå  vises  i  feltet  ”Andre
henvendelser” i korrespondansemenyen.
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3.11.12 Skrive brev til pasienten

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

3.11.13 Skrive epikrise

Epikrise  skal  sendes  tilbake  til  henvisende  lege  etter  vurdering/inngrep  hos  spesialist.  Epikrisen
sendes  med  med  relasjon  til  den  innkomne  henvisningen.  Når  du  befinner  deg  i
korrespondansemenyen,  trykk  Alt+E  for  å  skrive  epikrise.  Velg  ønsket  tekstmal  fra  liste  over
tekstmaler, og trykk Enter. Det første som kommer opp da er liste som inneholder fastlegen (hvis det
er registrert) samt alle andre man har fått henvisning fra på den pasienten man jobber med.
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Velg fra listen ved å trykke 'Enter' eller trykk 'Exit' for å komme til Adresselisten der man kan velge en
annen adressat.
Følg ellers samme fremgangsmåte som forklart i "Skrive andre henvendelser".
Lagre  korrespondansen  ved  å  trykke  Ctrl+W.  Korrespondansen  vil  nå  vises  i  feltet  ”Epikriser”  i
Korrespondansemenyen.

Hvis man vil sende epikrisen til flere adressater, marker man epikrisen i oversikten og trykker 'Enter'.
Følgende vindu kommer opp.

Ved 'Nei' får man opp epikrisen på nytt og kan f.eks. skrive den ut igjen.
Ved 'Ja' er vi tilbake i adresselisten der vi kan velge neste adressat som skal motta epikrisen.
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Trykk 'Enter' etter å ha markert adressen og vi er tilbake i 'Editor' vinduet der adressaten nå må byttes
ut.
Gjør som det stod i beskjeden, marker gammel adresse og trykk Ctrl+V.

Vi  ser  at  den gamle adressen er  byttet  ut.  Epikrisen kan  nå skrives  ut  /  sendes  elektronisk  til  neste
adressat.
I oversikten ser vi at epikrisene blir liggende under hverandre med samme dato.
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3.11.14 Skrive henvisning

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

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

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

Henvisningen kan også sendes til flere adressater. Se ''Skrive epikrise'' for fremgangsmåte.
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3.11.15 Den gode henvisningen

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

3.11.15.1 Hvordan lage og sende  'Den gode henvisning'

Gå inn i Korrespodanse - menyen fra Pasient Hovedmenyen
Trykk på svart H (Alt + H) for å åpne vinduet med henvisningsmaler.

I  listen  over  forskjellige  henvisningsmaler  marker  malen  'Den  gode  henvisning'  med  en  grønn
konvolutt foran navnet og trykk Enter.

nor

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

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

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

Forklaring på brytere :

 Esc - Ut av henvisningen uten lagring

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

 Ctrl + S - Sende henvisningen elektronisk
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 Alt + M - Velge et annet sykehus / tjeneste. Man kommer tilbake til adresselisten for å
velge en ny adresse.

 Ctrl + H - Hente data fra andre steder i pasientens journal

- Velg standard skriver

 Ctrl + U - Utskrift av henvisningen

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

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

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

  skal ha med i henvisningen må man slette manuellt.

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

3.11.16 Henvisning med bildevedlegg

Skriv henvisningen som forklart i avsnitt 15.15. Bilder kan legges ved henvisningen ved å trykke Alt+R
(registrere  nytt  bilde)  eller  Alt+V  (legge  ved  tidligere  registrert  bilde)  når  du  befinner  deg  i
tekstbehandleren.  Dersom  funksjonene  Alt+R  og  Alt+V  er  utilgjengelige,  må  henvisningen
mellomlagres før du kan gå videre. Dette gjør du ved å trykke Ctrl+S i tekstbehandleren.
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Trykk Alt+R for å registrere et nytt  bilde på pasienten. Du vil  nå se operativsystemets dialogboks for
åpning av filer. Bla deg fram til katalogen hvor bildet er lagret.

Velg ønsket bilde, og trykk ”Åpne”.

Du vil nå befinne deg i vinduet ”Diverse undersøkelser” (samme som Alt+9 fra pasienthovedmenyen).
Trykk Ctrl+W for å lagre bildet på pasienten. Bildet blir lagret på valgt undersøkelsesdato. Dersom du
benytter  funksjonen  Alt+V  i  tekstbehandleren  vil  du  velge  bilde  direkte  fra  vinduet  ”Direkte
undersøkelser” som vist under.
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Når du lagrer bildet vil du automatisk gå tilbake til tekstbehandleren hvor du vil se bildet i feltet til høyre
for selve henvisningen. Gjenta fremgangsmåten som beskrevet over om du ønsker å legge ved flere
bildefiler.
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Bildet vil nå være lagret som et vedlegg til henvisningen.

Dersom du ønsker å skrive ut bildet, klikk på selve bildet i  feltet til  høyre i  tekstbehandleren. Vinduet
for bildeutskrift vil åpnes. Trykk Ctrl+U om du ønsker å skrive ut bildet.

Velg ønsket skriver fra listen som vises, og trykk ”OK” for å skrive ut bildet.

Lagre  henvisningen  ved  å  trykke  Ctrl+W.  Henvisningen  vil  lukkes  og  kan  gjenfinnes  i  feltet  ”
Henvisninger” i korrespondansemenyen.
Du  kan  også  skrive  ut  henvisningen  ved  å  trykke  Ctrl+U  (tekstbehandleren  lukkes  automatisk  etter
utskrift) eller Ctrl+G (tekstbehandleren forblir åpen).

3.11.17 Slette korrespondanse

Når  du  befinner  deg  i  korrespondansemenyen,  merk  brevet/henvisningen  du  ønsker  å  slette.  Trykk
deretter Ctrl+Delete for å slette korrespondansen. Trykk ”OK” for å bekrefte slettingen.
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Dersom du sletter korrespondanse fra tidligere datoer (låste henvisninger), vil du bli bedt om å skrive
inn en begrunnelse for slettingen. Tekstbehandleren vil åpnes automatisk.

Lagre begrunnelsen for slettingen ved å trykke Ctrl+W. Begrunnelsen vil lagres i en egen loggtabell for
eventuell senere dokumentasjon.

3.11.18 Datovalg ved skriving av korrespondanse

Ønsker du å endre datoen på den korrespondansen du skal skrive, trykk Ctrl+D for å velge annen dato
fra kalenderen. Velg ønsket dato, og trykk Enter.

Dersom du ønsker å vise kalenderen automatisk ved henting av tekstmaler, er det mulig å legge inn
en dette som en funksjon på hver enkelt tekstmal. For å gjøre dette, trykk Alt+O når du befinner deg i
startmenyen.  Trykk  deretter  Alt+M  for  å  åpne  tekstmalregisteret.  Merk  ønsket  tekstmal,  og  trykk
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Ctrl+D. Malen vil nå bli merket med ”D” i kolonnen ”Dato”. Kalenderen vil vises automatisk hver gang
tekstmalen benyttes.

Tekstmalen blir nå merket med ”D”, som viser at automatisk kalenderfunksjon er aktivert.

3.11.19 Angi prioritet på henvisning (EDI)

For  å  angi  prioritet  på  valgt  henvisning,  trykk  Ctrl+P.  Skriv  inn  antall  dager,  og  trykk  Enter.  0  (null)
dager gir høyest
prioritet.

3.11.20 Knytte diagnose på henvisning (EDI)

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

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

3.11.21 Knytte fast medisin på henvisning (EDI)

For  å  knytte  pasientens  faste  medisiner  til  valgt  henvisning,  trykk  Ctrl+M.  Trykk  Alt+H  for  å  hente
pasientens faste medisiner. De faste medisinene vil nå være koblet til henvisningen.
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3.11.22 Knytte kopimottakere til henvisning (EDI)

For  knytte  kopimottakere  til  valgt  henvisning,  trykk  Ctrl+K.  Trykk  Alt+H  for  å  hente  adressat  fra
adresseliste. De valgte
adressatene vil nå motta en kopi av henvisningen.

3.11.23 Bestille time på sykehus

For  å  bestille  time  på  sykehus  for  valgt  henvisning,  trykk  Ctrl+T.  Brukernavn  og  passord  for
sykehusets bookingsystem
må være registrert i brukerlista. Dersom brukernavn og passord for bookingsystemet ikke er registrert,
vil du få beskjed
om dette.

System X vil nå kobles til sykehusets bookingsystem slik at du kan velge ledig time. Bookingsystemet
vil sende en referanse tilbake til System X, som legges ved henvisningen.

Når  du  senere  sender  henvisningen  som  en  EDI-melding  til  sykehuset,  vil  referansen  legges  ved
henvisningen. Når sykehuset mottar EDI-meldingen, vil sykehuset vil automatisk vite dato og tidspunkt
for  når  undersøkelsen  eller  behandlingen  skal  utføres.  Dersom  sykehuset  kan  sende
applikasjonskvittering, vil du motta dette.
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3.11.24 Forhåndsvise tekst i korrespondansemenyen

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

Teksten vil forhåndsvises i et eget panel i korrespondansemenyen.

3.11.25 Forhåndsvise bilde i korrespondansemenyen

Ønsker  du  å  forhåndsvise  bilde  i  valgt  brev,  henvisning,  epikrise  eller  annen  henvendelse  direkte  i
korrespondansemenyen,  må  du  aktivere  funksjonen  ”Vise  bilde”  som  ligger  bak  flervalgsknappen  i
korrespondansemenyen.
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Bildet vil forhåndsvises i et eget panel i korrespondansemenyen.
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Klikk på bildet hvis du ønsker å vise det i full størrelse, eller for å skrive det ut. Se også "Henvisning 
med bildevedlegg" .

3.11.26 Innkommet henvisning

Når du befinner deg i korrespondansemenyen, trykk Alt+H for å registrere innkommet henvisning. Velg
mal for innkommet henvisning, og trykk Enter.

Velg dato fra kalenderen, og trykk Enter.

Velg avsender fra adresselista, og trykk Enter.

Valgt henvisningsmal vil nå åpnes. Skriv inn relevante opplysninger. Trykk deretter Ctrl+W for å lagre
henvisningen.
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Henvisningen  vil  lukkes  og  kan  gjenfinnes  i  feltet  ”Henvisninger”  i  korrespondansemenyen.  Den
mottatte  henvisningen  i  vises  nå  i  feltet  ”Henvisninger”  i  korrespondansemenyen.  Henvisningen  er
merket med ”Inn” for innkommet og vises i  sort tekstfarge hvis malen er merket for at den aldri  skal
skrives ut.
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Hvis  ikke  malen  er  merket,  kan  du  omerke  den  aktuelle  henvisningen  som  innkommet  i
korrespondansemenyen. Trykk Ctrl+I for å merke valgt henvisning som innkommet. Trykk Ctrl+P for å
merke valgt henvisning slik at den ikke skal skrives ut. (Henvisningen vil ikke vises i listen ver uferdige
oppgaver ved dagsslutt).

Mottatte  henvisninger  vises  også  i  feltet  ”Henvist  fra”  i  pasienthovedmenyen.  Dette  forutsetter  at
funksjonen ”Vise henv. i pasienthovedmeny” er aktivert. (se avsnitt programbrytere).

3.12 Venteliste

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

3.12.1 Oversikt ventelistemeny

I ventelistemenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/lukke igjen vinduet
Alt+N Ny ventelisteregistrering
Alt+A Registrere avtale i avtalebok
Alt+B Velge brevmal for brev til pasient
Alt+D Endre registreringsdato i venteliste
Alt+E Endre notat i venteliste
Alt+I Angi intervall i måneder/uker til neste konsultasjon
Alt+K Registrere innkallingskode
Alt+L Registrere henvisende lege
Alt+P
Ctrl+V

Registrere prioriteringskode
Velg tilknyttet lege

Alt+V Vise plassering på venteliste ut fra prioritering og registreringsdato
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Alt+S Skrive brev til pasient
Ctrl+B Fjerne innkallingsbrev til pasient
Alt+O Hente operasjonskode
Alt+H Hente innkommende henvisninger
Alt+V Vise aktuell henvisning
Delete Sette valgt ventelisteregistrering som inaktiv
Ctrl+Delete Slette valgt ventelisteregistrering
Ctrl+F Merke valgt henvisning som ferdig

Flervalgsknapp

Ctrl+A Vise også ferdige ventelisteregistreringer

3.12.2 Flervalgsknapp i ventelistemeny

Bak flervalgsknappen i ventelistemenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Lagre endret kolonnebredde

”Operasj. kode” Registrere operasjonskode fra kodeliste
”Operasjonstype” Registrere operasjonstype ved ny ventelisteregistrering
”Innkallingskode” Registrere innkallingskode ved ny ventelisteregistrering
”Henvisning” Registrere henvisning ved ny ventelisteregistrering
”Hente dato” Henter registreringsdatoen fra henvisningen
”Skrive henv. notat” Skrive notat ved registrering av henvisning
”Henv. lege” Registrere henvisende lege
”Prioritet” Registrere prioritet ved ny ventelisteregistrering
”Hente brevmal” Hente brevmal ved ny ventelisteregistrering
”Avtale” Registrere avtale ved ny ventelisteregistrering
”Intervall” Angi tidsintervall til neste konsultasjon
”Skrive notat” Skrive notat ved ny ventelisteregistrering
”Uker” Utregning i uker (hvis aktivert regnes intervallet i uker istedenfor måneder)

3.12.3 Ventelisteregistrering med konsultasjonsintervall

Når du befinner deg i  ventelisten, sjekk at funksjonene ”Intervall”, ”Skrive notat” og ”Uker”  er aktivert
(se "Flervalgsknapp i venteliste")

Trykk deretter Alt+N for å registrere pasienten på venteliste. Skriv inn antall uker til neste konsultasjon,
og trykk Enter.
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Tekstbehandleren vil  nå åpnes.  Her  skriver  du inn et  kort  notat  om hvorfor  pasienten skal  innkalles.
Trykk deretter Ctrl+W for å lagre notatet.

Notatet vil nå vises i nedre del av ventelistevinduet.

3.12.4 Ventelisteregistrering med konsultasjonsintervall og brev

Når du befinner deg i ventelisten, sjekk at funksjonene ”Hente brevmal”, ”Intervall”, ”Skrive notat” og ”
Uker” er aktivert (se"Flervalgsknapp i venteliste"). 

Trykk deretter Alt+N for å registrere pasienten på venteliste.  Velg ønsket brevmal fra listen, og trykk
Enter.
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Følg  deretter  samme  fremgangsmåte  som  beskrevet  i  Ventelisteregistrering  med
konsultasjonsintervall.

Innkallingen  vises  nå  i  ventelista,  med  opplysninger  om  hvilket  brev  som  skal  sendes  til  pasienten.
Hvorfor pasienten skal innkalles vises i den nederste delen av vinduet i feltet ”Notat”.

3.12.5 Ventelisteregistrering med henvisning fra annen lege

Denne  funksjonaliteten  brukes  ofte  av  spesialister.  Sjekk  at  funksjonen  ”Vis  henvisende  lege”  er
aktivert (programbrytere).
Det  må  også  være  registrert  en  innkommende  henvisning  (Se  "Innkommende  henvisning").  Når  du
befinner deg i ventelisten, sjekk at funksjonene ”Henvisning”, ”Henv. lege”, ”Hente brevmal”, ''Notat'', ”
Intervall”, og ”Uker” er aktivert (se"Flervalgsknapp i venteliste")'

.
Trykk deretter Alt+N for å registrere pasienten på venteliste. Velg innkommet henvisning fra listen, og
trykk Enter.
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Velg deretter ønsket brevmal fra listen, og trykk Enter.

Følg  deretter  samme  fremgangsmåte  som  beskrevet  i  Ventelisteregistrering  med
konsultasjonsintervall.

Innkallingen  vises  nå  i  ventelista,  med  opplysninger  om  hvilket  brev  som  skal  sendes  til  pasienten.
Hvorfor pasienten skal innkalles vises i den nederste delen av vinduet i feltet ”Notat”.
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3.12.6 Ventelisteregistrering med henvisning og operasjonskode/prioritet

Denne  funksjonaliteten  brukes  ofte  av  spesialister.  Sjekk  at  funksjonen  ”Vis  henvisende  lege”  er
aktivert (programbrytere).
Det  må  også  være  registrert  en  innkommende  henvisning  (Se  "Innkommende  henvisning").  Når  du
befinner deg i ventelisten, sjekk at funksjonene ”Operasjonskode”, ”Henvisning”,''Henv.lege'', ”Prioritet”
, ”Hente brevmal”, ”Intervall”, '' Skrive notat'' og ”Uker” er aktivert (se "Flervalgsknapp i venteliste").

Trykk  deretter  Alt+N  for  å  registrere  pasienten  på  venteliste.  Velg  operasjonen  fra  listen  og  trykk
'Enter'.

Velg innkommet henvisning fra listen, og trykk Enter.
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Velg prioritet og trykk 'Enter'.

Velg deretter innkallingsmal, interval til innkalling og skriv notat.
Innkallingen  vises  nå  i  ventelista,  med  opplysninger  om  hvilke  operasjon,  prioritet,  brev  som  skal
sendes  til  pasienten  og  når  pasienten  skal  kalles  inn.  Hvorfor  pasienten  skal  innkalles  vises  i  den
nederste delen av vinduet i feltet ”Notat”.
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3.13 Regningskort

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

3.13.1 Oversikt regningskortmeny

I regningskortvinduet har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+W Lagre regningskortet
Enter Registrere innskrevet takst
Ctrl+S Samletakster
Alt+D Sette diagnose på regningskortet

Valg av standardskriver ved utskrift
Alt+I Utskrift av regningskort
Alt+K Utskrift av kvittering
Alt+U Utskrift kvitteringskort (RTV)
Alt+T Forandre takster i takstlisten
Alt+G
Ctrl+A

Sette regningskort på giro
Annen betaler (kun for de som bruker betallingsautomaten til Melin Medical)

Alt+X Innskriving av mellomlegg
Alt+N Nytt regningskort
Ctrl+Delete Slette valgt takst fra regningskortet
Alt+R Endre kontaktregistrering.
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Ctrl+F

Flervalgsknapp

Frikortspørring
 

3.13.2 Flervalgsknapp i regningskortmeny

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelige:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+1 Utskrift av pasientinnbetalinger i en periode
Alt+M Makulere aktuelt regningskort

Forhåndsvise utskrift av regningskort

Forhåndsvise utskrift av kvittering

Forhåndsvise utskrift av kvitteringskort (NAV)

”Vis refusjon” Vis refusjonsbeløp på hver takst
”Egne samletakster” Bruke egendefinerte samletakster
”Betaling først” Markøren plasseres i feltet ”Betaling” først
”Søk på takstnummer” Søke på takstnummer først
”Dagens diagnose”
''Legevakt''

Henter dagens diagnose til regningskortet
Neste kort merkes for legevakts oppgjør

3.13.3 Elementer i regningskortvindu

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

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

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

er ubetalte.
Alt+4 Oversikt over regningskort som er satt på giro
Alt+5 Betalingsinformasjon
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I  feltene  til  venstre  i  vinduet  finnes  en  liste  over  takstnummer/takstnavn  og  en  oversikt  som  viser
egenandelsbeløp, refusjonsbeløp, tilleggsbeløp, forbruk og hvorvidt taksten er en RTV-takst eller ikke.

Feltet som er plassert nederst i midten av regningskortvinduet viser takstinformasjonen som er lagt inn
på  hver  enkelt  takst.  Takstinformasjonen  inneholder  en  beskrivelse  av  taksten  og  opplysninger  om
ugyldige takstkombinasjoner.

Av plasshensyn er enkelte skjermbilder av regningskortvinduet heretter delt opp.

3.13.4 Opprette regningskort

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

3.13.5 Sette takst på regningskort

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

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

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

Alle takstrepetisjonene vises i feltet ”Kortets takster”.

3.13.7 Kilometer/reisegodtgjørelse

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

3.13.8 Samletakst på regningskort

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

3.13.9 Slette feilregistrert takst

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

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

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

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

3.13.10 Registrere tilleggsbeløp på valgt takst

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

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

3.13.11 Registrere tilleggsbeløp på regningskort

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

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

3.13.12 Registrere rabatttakst

Bruk  av  rabattakst  forutsetter  at  rabattakst  er  opprettet  i  takstlisten.  Sett  takster  på  pasientens
regningskort  på  normal  måte.  For  å  få  beregnet  rabatten  må  en  rabattakst  også  settes  på
regningskortet. Eksempel: Om det skal gis 10% rabatt, skriv inn takstkoden R10, og trykk Enter for å
sette taksten på regningskortet.
Vinduet for “Ekstra betaling” vises, og rabatten regnes ut automatisk på grunnlag av forhåndsdefinert
rabattprosent på taksten. Trykk Enter for å godta rabattbeløpet.

Beløpet som pasienten skal betale har blitt redusert tilsvarende rabatten som er gitt.

3.13.13 Registrere betaling

Når du har registrert takst på regningskortet, kan det registreres betaling umiddelbart. Trykk Tabulator
for  å  gå  til  feltet  ”Betaling”,  som  viser  totalbeløpet  som  pasienten  skal  betale.  De  andre  feltene  i
regningskortet viser egenandelsbeløp, tilleggsbeløp, restbeløp og så videre.
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Trykk Enter for å bekrefte betalingsbeløpet.  Du kan endre dette  dersom du ønsker  det.  Velg ønsket
betalingsform, ”K” for kontant betaling, ”C” for kortbetaling eller ”G” for å overføre betalingsbeløpet til
giro. Du kan også ettergi hele eller deler av beløpet. (se Ettergi beløp på regningskort)

Betalt beløp vises i  feltet ”Betalt”. Eventuelt ubetalt beløp eller restbeløp vises i  feltene ”Ubetalt” og ”
Rest”.

Alle  betalingsdetaljer  vises  også  i  feltet  ”Betalingsinformasjon”,  med  dato,  legens  initialer,  beløp,
betalingsmåte og regningskortdato.
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3.13.13.1 Frikortspørring

Trykk Ctrl+F for å sjekke hos NAV om pasienten har frikort.

Dette forutsetter at instillingsbryteren 'Frikortspørring' er aktivert.  Dette gjør  vi  under 'O',  opsjoner og
'P' programbrytere.
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Svaret kommer etter få sekunder.

'Positivt svar'-beskjeden :
"Pasienten har frikort. Pasientens status er oppdatert."

Dersom  vi  får  et  positivt  svar  blir  frikortet  registrert  automatisk  både  på  regningskortet  og  i
pasientpersonalia.

'Usikker svar'-beskjeden :
"Svaret  på spørring om frikortstatus  er  tvetydig.  Dermed kan  det  ikke  settes  frikortstatus  på

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

3.13.13.2 Betalingsterminal

Vi har implementert kobling mot betalingsterminaler levert av BBS. Ved å koble betalingsterminalen til
COM-porten på arbeidstasjonen, vil vi fra pasientregnskapet kunne overføre utestående beløp direkte
til betalingsterminalen, gjengi displayet på terminalen og registrere betaling på riktig leges konto. 

3.13.13.2.1  Hvordan bruke betalingsterminal i System X

Fra  pasientregnskapet  registreres  takster  på  regningskortet  på  vanlig  måte.  Når  betalingen  skal
gjennomføres trykk Alt+B og velg "C" for betalingsterminal.

Vi vil nå få opp koblingen mot betalingsterminalen som viser oss informasjonen angående betalingen.
Vi ser også hva displayet på selve terminalen viser pasienten.
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Når kortet er godkjent, ser vi videre at betalingsterminalen spør etter kode:
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 Når betalingen blir godkjent, registreres betalingen i feltet "Betalingsinformasjon" på vanlig måte.

3.13.14 Registrere diagnose på regningskortet

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

Diagnosen vises på regningskortet i feltet ”Diagnosekoder”

3.13.15 Registrere merknad på regningskortet

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

3.13.16 Registrere frikort på regningskortet

Vi  bruker  'Frikortspørring'  for  å  sjekke  om  pasienten  har  frikort,  men  det  er  en  del  andre
'Frikort-grunnlag' som vi ikke får satt på pasienten via Frikortspørringa. Disse må settes på manuelt.
For å registrere  frikort/refusjonskode manuelt  når  du befinner  deg  i  regningskortvinduet,  trykk  Alt+F.
Velg deretter ønsket refusjonskode fra kodelista, og trykk Enter.
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Registrering  av  frikort/refusjonskode  kan  også  gjøres  på  pasientens  personalia,  da  overføres
frikort/refusjonskode  automatisk  ved  registrering  av  regningskort.  Dersom  frikort/refusjonskode  blir
registrert  direkte  fra  regningskortet,  blir  disse  dataene  overført  til  pasientens  personalia.
Frikort/refusjonskode slettes automatisk ved årsskiftet. 

3.13.17 Makulere dagens regningskort

Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk på flervalgsknappen for å vise flere funksjoner.

Trykk  deretter  alt+M  for  å  makulere  regningskortet.  Svar  ”Ja”  for  å  bekrefte  at  regningskortet  skal
makuleres.

Regningskortvinduet lukkes igjen, og du vil bli ført tilbake til pasienthovedmenyen.
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3.13.18 Makulere ulåste tidligere regningskort

Gå til listen over tidligere regningskort ved å trykke Alt+3. Velg regningskortet du ønsker å makulere,
og trykk på flervalgsknappen. Sjekk at regningskortet ikke er merket med bokstaven ”X” i feltet ”Låst”.
Trykk deretter Alt+M for å makulere valgte regningskortet.

Dersom du prøver å makulere et låst regningskort, vil denne beskjeden vises.

Velg  et  ulåst  regningskort,  og  trykk  Alt+M for  å  makulere.  Svar  ”Ja”  for  å  bekrefte  at  regningskortet
skal makuleres.

Ved makulering av tidligere ulåste regningskort anbefales det at man begrunner makuleringen. Svar ”
Ja” dersom du ønsker
å begrunne makuleringen.
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Feltet  for  merknader  på  regningskortet  aktiveres,  og  du  kan  skrive  inn  en  begrunnelse  for
makuleringen.

Trykk Ctrl+W for å lagre det makulerte regningskortet. Regningskortvinduet lukkes igjen, og du vil bli
ført  tilbake  til  pasienthovedmenyen.  Neste  gang  du  åpner  pasientregnskapsvinduet,  vil  ikke  det
makulerte regningskortet vises i oversikten over tidligere regningskort.
Det  er  ikke  mulig  å  makulere  regningskort  som  er  overført  til  giro.  Regningskortet  må  fjernes  fra
giroen, eller giroen må makuleres før du kan makulere regningskortet. Dersom du prøver å makulere
et regningskort som er overført til giro, vil\ følgende melding vises:

3.13.19 Ettergi beløp på regningskort

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

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

Du  kan  nå  registrere  kort/kontant  betaling,  eller  overføre  restbeløpet  til  giro.  Se  avsnitt  20.13  for
registrering av betaling. I feltet ”Betalingsinformasjon” (Alt+5) er det enkelt å se alle bevegelser som er
gjort på regningskortet.



Pasienthovedmenyen 605

© 2016 Hove Medical Systems AS

Betalingsinformasjonen  viser  dato  for  siste  bevegelse  på  regningskortet,  initialene  til  brukeren,
beløpet, betalingsmåte, og datoen for når regningskortet er registrert.

3.13.20 Overføre regningskortbeløp til giro

Når  du har  registrert  takst  på regningskortet,  kan  regningskortbeløpet  overføres  til  giro  umiddelbart.
Trykk  Tabulator  for  å  gå  til  feltet  ”Betaling”,  som  viser  totalbeløpet  som  pasienten  skal  betale.  De
andre  feltene  i  regningskortet  viser  egenandelsbeløp,  tilleggsbeløp,  restbeløp  og  så  videre.  Trykk
Enter for å bekrefte betalingsbeløpet. Velg betalingsform ”G” for giro.

Beløpet som skal betales og fakturagebyret kommer opp automatisk. Her er det vanligvis bare å trykke
Enter, hvis man ikek vil endre noen av de beløpene.

Dersom fakturagebyret forandres, kan du velge om det nye fakturagebyret  skal  lagres som standard
fakturagebyr.  Svar  ”Ja”  om du  ønsker  å  lagre.  Dersom fakturagebyret  er  uforandret  trenger  du  ikke
gjøre dette.
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Girovinduet  vil  nå  åpnes,  og  inneholder  en  oversikt  over  alle  giroer  som  er  registrert  på  pasienten,
innbetalinger, regningskort på valgt giro samt funksjoner for administrasjon av giroer.

Dersom pasienten skal  ha med seg giroen med en gang, trykk Ctrl+U for å skrive den ut.  Giroen vil
lagres automatisk ved utskrift. Alternativt kan du trykke Ctrl+W for å lagre giroen uten å skrive den ut.
Girovinduet  lukkes  igjen,  og  du  vil  bli  ført  tilbake  til  regningskortvinduet.  I  regningskortvinduet  vil
ubetalte giroer være merket med rød skrift.

3.13.21 Opprette nytt regningskort på samme dato

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

3.13.22 Utskrift av kvittering på blankt ark

Når  du  befinner  deg  i  regningskortvinduet  og  betalingen  er  registrert,  trykk  Alt+K  for  å  skrive  ut
kvittering på dagens regningskort. Velg type kvittering fra liste, og trykk Enter for å skrive ut (dersom
det bare er lagt inn 1 type kvittering vil ikke listen vises).

Lukk vinduet ved å trykke Esc. Du kan også skrive ut kvittering på tidligere regningskort. Trykk Alt+3
for å velge et tidligere regningskort. Trykk deretter Alt+K for å skrive ut kvittering. Det er også mulig å
skrive  ut  kvittering  på  et  regningskort  der  det  fortsatt  finnes  et  ubetalt  beløp.  Svar  ”Ja”  dersom  du
ønsker å skrive ut kvitteringen.

3.13.23 Utskrift av NAV kvittering

Når  du  befinner  deg  i  regningskortvinduet  og  betalingen  er  registrert,  trykk  Alt+I  for  å  skrive  ut
NAV-kvittering på dagens regningskort. NAV-kvitteringen skrives ut på matriseskriver.

3.13.24 Påskrift på NAV kvitteringskort

Når  du  befinner  deg  i  regningskortvinduet,  trykk  Alt+U  for  påskrift  av  årlig  utgiftstak,  gyldighetsår,
pasientens navn og fødselsnummer på NAV kvitteringskort for egenandeler.
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3.13.25 Bytte gruppekode på et enkelt regningskort

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

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

3.13.26 Giro

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


