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3.13.26.1 Oversikt giromeny

I giromenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+W Lagre aktuell giro
Enter Hente tidligere betaler
Ctrl+Delete Fjerne kort fra giro
Ctrl+U Utskrift av giro
Alt+V Vise utskrift på skjermen. NB! Blir ikke registrert som utskrevet
Alt+K Kvittering for betalt samlegiro
Alt+9 Vise kvittering på skjermen. NB! Blir ikke registrert som utskrevet
Alt+A Annen betaler
Alt+1 Purring 1
Alt+2 Purring 2
Alt+3 Inkassovarsel
Alt+I Inkasso
Alt+E Ettergi giro
Alt+B Betalt giro
Alt+M Makuler giroen
Alt+4 Endre girotekst
Alt+T Initiere endring av tekst for purringer/inkassovarsel
Alt+F Sette antall dager til forfall
Alt+O Opprette ny samlegiro og overføre regningskort

3.13.26.2 Elementer i girovindu

Girovinduet gir deg en god oversikt over den aktuelle giroen, tidligere giroer, utestående beløp på giro
og så videre. Girovinduet er delt inn i fem hovedfelter.
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TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

Alt+S Girostatus med gironummer, beløp, betaler, forfallsdato, bevegelser på giro.
Alt+G Oversikt over tidligere giroer og regningskort på pasienten, med KID-nummer.
Alt+L Oversikt over tidligere betalere av giro.
Alt+5 Oversikt over innbetalinger på valgt giro.
Alt+R Oversikt over regningskort på giroen.
 

3.13.26.3 Registrere betaling av giro

Når  pasienten  har  betalt  giroen,  eller  om  pasienten  vil  betale  giroen  kontant  eller  med  kort,  er  det
enkelt å registrere betalingen i  girovinduet.  Når du befinner deg i  regningskortvinduet, trykk Alt+4 for
gå  til  feltet  ”Girooversikt”.  Velg  en  ubetalt  giro  som  er  merket  med  rød  skrift,  og  trykk  Enter.
Girovinduet vil nå åpnes, og valgt giro er aktiv. Trykk deretter Alt+B for å registrere betaling av giroen.
Det blir automatisk foreslått at hele girobeløpet skal registreres som betalt (se feltet ”Betaling”).

Trykk Enter dersom du ønsker at hele beløpet skal registreres som betalt. Dersom pasienten har/skal
betale en andel av beløpet skriv inn ønsket beløp (se "Registrere delbetaling av giro").  Velg deretter
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betalingsmåten som er benyttet, og trykk Enter.

Lagre giroen ved å trykke Ctrl+W. Svar ”Ja” for å bekrefte betalingen.

Girovinduet lukkes igjen,  og du vil  bli  ført  tilbake til  regningskortvinduet.  I  feltet  ”Girooversikt”  (Alt+4)
kan du se gironummeret,  girobeløp,  eventuelt  ubetalt  beløp og status  på giroen.  Dersom status  er  ”
Oppgjort”, er hele girobeløpet betalt.
I feltet ”Betalingsinformasjon” (Alt+5) er det enkelt å se alle bevegelser som er gjort på regningskortet.
Giroregistreringer er merket med koden ”G”.

3.13.26.4 Registrere delbetaling av giro

Når pasienten har betalt deler av giroen, eller om pasienten vil betale deler av giroen kontant eller med
kort, er det enkelt å registrere betalingen i girovinduet. Når du befinner deg i regningskortvinduet, trykk
Alt+4 for gå til feltet ”Girooversikt”.
Velg en ubetalt giro som er merket med rød skrift,  og trykk Enter.  Girovinduet vil  nå åpnes, og valgt
giro  er  aktiv.  Trykk  deretter  Alt+B  for  å  registrere  betaling  av  giroen.  Det  blir  automatisk  foreslått  at
hele girobeløpet skal registreres som betalt (se feltet ”Betaling”). Skriv inn ønsket betalingsbeløp.
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Trykk  Enter  dersom  du  ønsker  at  inntastet  beløpet  skal  registreres  som  betalt.  Velg  deretter
betalingsmåten som er benyttet, og trykk Enter.

Lagre giroen ved å trykke Ctrl+W. Svar ”Ja” for å bekrefte betalingen.

Girovinduet lukkes igjen,  og du vil  bli  ført  tilbake til  regningskortvinduet.  I  feltet  ”Girooversikt”  (Alt+4)
kan du se gironummeret, girobeløp, ubetalt beløp og status på giroen. Dersom status er ”Delbetalt”, er
ikke  hele  girobeløpet  betalt.  I  feltet  ”Betalingsinformasjon”  (Alt+5)  er  det  enkelt  å  se  alle  bevegelser
som er gjort på regningskortet. Feltet ”Ubetalt” viser ubetalt beløp.
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3.13.26.5 Oppheve betalingsregistrering på giro

Dersom en girobetaling er feilregistrert, er det mulig å oppheve betalingsregistreringen på giroen. Når
du befinner deg i  girovinduet, trykk Alt+G for å velge giro fra liste over tidligere giroer. Trykk deretter
Alt+5 for å gå til feltet ”Innbetalinger”.

Velg  innbetalingen  du  ønsker  å  oppheve,  og  trykk  Ctrl+Delete.  Betalingsregistreringen  får  en  rød
bakgrunn  for  å  vise  at  den  er  opphevet,  samt  at  dato  og  initialene  til  brukeren  som  opphevet
innbetalingen  blir  lagt  til.  Girostatus  (Alt+S)  får  også  en  rød  bakgrunnsfarge  for  å  vise  at  status  er
opphevet.

Feltet ”Ubetalt” viser ubetalt beløp på giroen. For å registrere betaling, se "Registrere betaling av giro".

3.13.26.6 Makulere giro

For å kunne makulere en giro kan det ikke være registrert noen innbetalinger på giroen. Dersom det
allerede  er  registrert  innbetalinger,  må  disse  oppheves  før  giroen  kan  makuleres.  For  å  oppheve
innbetalinger, se Oppheve betalingsregistrering på giro. Når du befinner deg i girovinduet, trykk Alt+G
for å velge giro fra liste over tidligere giroer. Trykk deretter Alt+M for å makulere giroen.
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Svar ”Ja” for å bekrefte at giroen skal makuleres. Sjekk at gironummeret stemmer med det du ønsker
å slette.

Av sikkerhetshensyn er det lagt inn en ekstra kontroll. Svar ”Ja” for å bekrefte makuleringen igjen.

Girovinduet lukkes igjen,  og du vil  bli  ført  tilbake til  regningskortvinduet.  I  feltet  ”Girooversikt”  (Alt+4)
kan du se gironummeret,  girobeløp,  eventuelt  ubetalt  beløp og status  på giroen.  Dersom status  er  ”
Makulert”,  er  hele  giroen  makulert.  I  feltet  ”Betalingsinformasjon”  (Alt+5)  er  det  enkelt  å  se  alle
bevegelser  som  er  gjort  på  regningskortet.  Makulerte  registreringer  er  merket  med  rød
bakgrunnsfarge.

Når giroen er makulert,  vil  girobeløpet tilbakeføres til  feltet  “Rest”  på regningskortet.  Du kan deretter
registrere  restbeløpet  som betalt  med  kort/kontanter  (Alt+B),  overføre  restbeløpet  til  ny  giro  (Alt+G),
eller ettergi restbeløpet (Alt+E).
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3.13.26.7 Ettergi beløp på giro

Av  ulike  årsaker  kan  det  av  og  til  være  nødvendig  å  ettergi  et  beløp  som  er  satt  på  giro.  Når  du
befinner deg i girovinduet, trykk Alt+E. Velg ønsket beløp i feltet ”Ettergi”, og trykk Enter.

Svar ”Ja” for å bekrefte at beløpet er ettergitt.

Girovinduet lukkes igjen,  og du vil  bli  ført  tilbake til  regningskortvinduet.  I  feltet  ”Girooversikt”  (Alt+4)
kan du se gironummeret,  girobeløp,  eventuelt  ubetalt  beløp og status  på giroen.  Dersom status  er  ”
Oppgjort”, er hele giroen gjort opp i sin helhet (selv om det er registrert et ettergitt beløp på giroen) I
feltet ”Betalingsinformasjon” (Alt+5) er det enkelt å se alle bevegelser som er gjort på regningskortet.
Ettergitte beløp er merket med koden ”E”.

Når du befinner deg i girovinduet, kan du også ettergi beløp ved å trykke Alt+B for betaling av giro.
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Skriv inn beløpet du ønsker å ettergi, og trykk Enter. Velg koden ”E” (ettergitt) fra kodelista som vises,
og trykk Enter.

Svar ”Ja” for å bekrefte at beløpet er ettergitt.

Girovinduet vil ukkes igjen, og du vil bli ført tilbake til regningskortvinduet.

3.13.26.8 Velge annen betaler

Når du befinner deg i girovinduet, kan du åpne listen over andre betalere (for pasienten) ved å trykke
Alt+A.

Velg betaler fra listen, og trykk Enter. Du kan registrere en ny betaler ved å trykke Alt+N. Fyll inn navn,
adresse og eventuelt telefonnummer. Trykk Ctrl+W for å lagre.
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Det  er  også  mulig  å  velge  en  annen  betaler  fra  kartoteket.  Trykk  Alt+H  for  å  søke  på  etternavn  i
kartoteket. Velg navn fra listen som vises, og trykk Enter.

Den du har valgt som betaler av giroen vises i feltet ”Girostatus”. Lagre eller skriv ut giroen.
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På  utskriften  står  nå  annen  betaler  som  adressat,  men  det  står  fortsatt  at  det  gjelder  pasienten  vi
skriver ut giro på.
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3.13.26.9 Egendefinert girotekst

Når du befinner deg i  girovinduet, trykk Ctrl+E for å aktivere feltet ”Girotekst”. Du kan deretter skrive
inn egendefinert girotekst på den valgte giroen.



System X brukermanual620

© 2016 Hove Medical Systems AS

Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut.

3.13.26.10Velge fast girotekst

Når du befinner deg i girovinduet kan du velge en fast tekst til den aktuelle giroutskriften. Trykk Alt+4
for å vise listen over faste tekster.

Velg ønsket kode/tekst i liste, og trykk Enter. Dersom du ønsker å lage en ny, egendefinert fast tekst,
trykk Alt+N. Skriv inn ønsket kode for den faste teksten, og trykk Enter for å lagre.

Feltet ”Tekst” er nå aktivt. Skriv inn ønsket girotekst, og trykk Ctrl+W for å lagre.

Velg ønsket kode/tekst i  liste, og trykk Enter. Giroteksten vil nå vises i  feltet ”Girotekst” i  girovinduet.
Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut.
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3.13.26.11Fordele regningskort på flere giroer

Dersom det er nødvendig, er det mulig å fordele et regningskort på flere giroer. Legg inn takstene på
regningskortet  som  vanlig.  Trykk  deretter  Alt+G  for  å  overføre  regningskort  til  giro.  Skriv  inn  det
beløpet du ønsker å overføre til giroen og eventuelt faktureringsgebyr, og trykk Enter.

Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut. Det vil nå ligge igjen et restbeløp
på regningskortet som kan overføres til ny giro. Trykk Alt+G for å sette restbeløpet på ny giro. Svar ”Ja
”  dersom  restbeløpet  skal  settes  på  en  ny  giro.  Svar  ”Nei”  dersom  du  ønsker  å  åpne  allerede
eksisterende giro (på det aktuelle regningskortet).

Skriv inn ønsket restbeløp som skal settes på giro, samt eventuelt ekstra fakturagebyr. Trykk Enter.
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Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut. Se Velge annen betaler dersom
giroen skal registreres med en annen betaler.

3.13.26.12Sette regningskort på samlegiro

Når  du  velger  betalingsmåte  ”Giro”  og  dersom  dersom  det  allerede  er  opprettet  en  ubetalt  giro  på
pasienten, kan du velge å overføre den nye giroen til en samlegiro. Svar ”Ja” dersom valgt betaler skal
betale samlegiroen. Svar ”Nei” dersom du ønsker å velge en annen betaler.

Fyll inn eventuelt fakturagebyr for samlegiro, og trykk Enter.

Trykk Ctrl+W for å lagre giroen, eller trykk Ctrl+U for å skrive den ut. Dersom du har svart ”Nei”, blir
det  opprettet  en ny  giro,  og du kan  velge en annen betaler  av  giroen  ved  å  trykke Alt+A (se "Velge
annen betaler").
Dersom det finnes flere ubetalte giroer, kan disse også overføres til en samlegiro. Ubetalte giroer må
makuleres  først,  slik  at  regningskortet  blir  frigjort  (se  "Makulere  giro").  Regningskortet  kan  deretter
overføres til samlegiro ved å velge betalingsmåte ”Giro”. Regningskort kan overføres til samlegiro selv
om regningskortet er låst. Svar ”Ja” for å overføre giro til samlegiro.

3.14 Audiometri (gammel)

Når  du befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+8  for  å  åpne  vinduet  for  eksternt  utstyr.  Trykk
deretter  Alt+8  igjen  for  å  åpne  audiometrimenyen  (tilgjengelig  kun  hvis  man  ikke  bruker  avansert
audiometrimodul  og  for  brukere  av  Helsestasjon  modulen).  Avhengig  av  systeminnstillinger  og
brukerinnstillinger  kan  andre  funksjoner  være  tilgjengelige  i  audiometrimenyen.  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+M”  for
manuell inntasting av verdier.

3.14.1 Oversikt audiometrimeny

I audiometrimenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Opprette ny måling
Ctrl+W Lagre aktuell måling
Ctrl+Delete Slette måling
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Alt+M Manuell inntasting av måling
Alt+E Endre måling ved inntasting av verdier
Alt+R Registrere audiometermåling fra GSI66
Alt+S Hente fra lagret serie på GSI66
Alt+P Skriv ut aktuell måling
Enter Hente valgt undersøkelse
”Dokumentasjon” Automatisk dokumentasjon i journalen
”Bekrefte dokum.” Automatisk dokumentasjon i journalen uten bekreftelse
 

3.14.2 Opprette ny måling

Når du befinner deg i audiometrimenyen, trykk Alt+N for å opprette en ny måling. Normalkurven vises i
grønt.

Registrér  måleresultater  ved  å  venstreklikke  eller  høyreklikke  direkte  i  diagrammet.  Du  kan
venstreklikke for å registrere måleresultat for venstre øre, og høyreklikke for å registrere måleresultat
for  høyre  øre.  Ved  å  trykke  Shift  samtidig  som  du  venstreklikker  eller  høyreklikker,  merkes  verdien
som ”Ikke hørt”. Nederst i vinduet kan man skrive inn kommentar til målingen. 
Lagre måleresultatene ved å trykke Ctrl+W.

3.14.3 Registrere måling manuellt

Dersom  du  ønsker  å  registrere  måleresultater  manuelt,  trykk  Alt+M  når  du  befinner  deg  i
audiometrimenyen. Skriv inn alle resultatene, og merk av for ”Ikke hørt” dersom dette er aktuelt.
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Trykk Ctrl+W for å lagre måleresultatene, som vises som egen undersøkelse i feltet ”Tidl. u.s. datoer” i
audiometrimenyen.

3.14.4 Grafisk fremstilling

En  forklaring  på  grafene  vises  i  høyre  del  av  vinduet,  samt  en  tabell  som  viser  måleresultatene  på
venstre og høyre øre. Kommentar til måling og utregning av støyskadegrad vises nederst i vinduet.

• Grønn kurve Normalkurve
• Blå kurve Måleresultater for venstre øre
• Blå firkant Ikke hørt (venstre øre)
• Rød kurve Måleresultatet for høyre øre
• Rød sirkel Ikke hørt (høyre øre).
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3.14.5 Kommentar til måling

Trykk Alt+K for å skrive inn en kommentar til målingen, og lagre ved å trykke Ctrl+W.

3.14.6 Endre måling

Når  du  befinner  deg  i  audiometrimenyen,  trykk  Alt+E  for  å  endre  valgt  måling.Fyll  inn  nye
måleresultater, og trykk Ctrl+W for å lagre endringene.

Det er også mulig å endre valgt måling direkte i diagrammet. Venstreklikk dersom du ønsker å endre
måleresultat  for  venstre  øre,  eller  høyreklikk  dersom du  ønsker  å  endre  måleresultat  for  høyre  øre.
Lagre endringene i valgt måling ved å trykke Ctrl+W.
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3.14.7 Utskrift av måling

Når  du  befinner  deg  i  audiometrimenyen,  trykk  Alt+P  for  å  skrive  ut  audiometriundersøkelsen.
Utskriften forhåndsvises i et eget vindu.
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Klikk på skriverikonet øverst i venstre hjørne av skjermbildet for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at
audiometriundersøkelsen skrives ut på laserskriver.

3.14.8 Resultater fra eksterne program

finnes det en konfigurasjon for GSI66 audiometer. Følgende valg er tilgjengelig i audiometrivinduet for
å hente data fra GSI66 audiometer.
• Alt+R Registrere audiometermåling fra GSI66 audiometer
• Alt+S Hente fra lagret serie på GSI66 audiometer
Vi anbefaler at dere tar kontakt med vår supportavdeling dersom dere trenger hjelp for å konfigurere
journalsystemet.

3.14.9 Dokumentasjon i journal

Dersom audiometrimålingen skal dokumenteres i pasientens journal må funksjonen ”Dokumentasjon”
aktiveres.
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Lagre resultatene ved å trykke Ctrl+W. Når du lukker igjen audiometrivinduet, svar ”Ja” for å bekrefte
at resultatene skal dokumenteres i journalen.

Dersom  du  ønsker  dokumentasjon  i  journalen  skal  bekreftes  automatisk  når  du  lukker  igjen
audiometrivinduet, må du aktivere funksjonen ”Bekrefte dokum.”

Dokumentasjonen vises i oversikten over tidligere notater i pasientenhovedmenyen, samt i pasientens
journalnotater.

3.14.10 Avansert Audiometri modul

Avansert audiometrimodul

For å aktivere den avanserte audiometrimodulen og få tilgang til den i pasienthovedmenyen
må vi aktivere programbrytere for den.
Disse finner vi ved å gå til O (opsjoner) fra Startmenyen, deretter P (programbrytere).
På venstre siden markerer vi instillinger til Audiometri (nr.2 ovenfra) og da åpner det seg en
del brytere på høyre siden.
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· Avansert audio - Aktiverer tilgang til Audiometrimodulen
· Dokumentasjon -  Sørger  for  at  målingen  også  blir  registrert  som  tekst  i

journalen
· Bekrefte dokum. -  Gir  oss  en  ekstra  spørsmål  etter  målingen  om registrering  i

journalteksten
· Aldersrelatert sk. g -  Ved  utregning  av  skadegrad  tar  den  hensyn  til  hørsølstap

basert på alder

Brytere er aktive når de er grønne og deaktiverte når de er røde.

3.14.10.1 Pasienthovedmeny

Etter  at  vi  har  aktivert  de  nødvendige  brytere  kan  vi  finne  Audiometrimodulen  i
Pasienthovedmenyen.
Vi bruker Ctrl+A (rød A) hvis vi skal bruke tastatur for å nå den.

3.14.10.2 Oversikt og brytere

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE

Exit (Esc) Ut av vinduet
Alt+N Registrere ny undersøkelse
Ctrl+W Lagre undersøkelse
Ctrl+Del Slette undersøkelse
Ctrl+R Utskrift av samlet rapport for valgt dato
Ctrl+U Utskrift av valgte undersøkelser
Portretutskrift Bestemmer måten grafene viser seg på
Landskapsutskrift Bestemmer måten grafene viser seg på

Ctrl+A Vise alle diagram (med data)
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Ctrl+B Vise alle diagram (uten data)
Ctrl+T Vis tone (diagram/data)
Ctrl+S Vis tale (diagram/data)
Alt+F (Info) Liste over tastatursnarveier

Når vi kommer inn i bildet kan vi se oversikt over tidligere undersøkelser på venstre siden.
Ved å trykke på en dato / undersøkelse under en dato kan vi se grafer og resultater for den.
I eksemplet under har vi markert 13.02.2011. Vi ser grafene både for tale og tone, men kun
data til tone siden den er markert.

For å få fram data for tale må vi markere 'Enstavelseord / terskel' på venstre siden.
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3.14.10.3 Registrere ny undersøkelse

For å registrere en ny undersøkelse trykker vi Alt+N.
Følgende felter åpner seg :

- Symbol der velger vi om det er maskert, ikke maskert eller ikke hørt
- Undersøkelsestype der vi velger hvordan vi tar undersøkelsen og
- Undersøkelsesdato der vi kan sette opp dato for undersøkelsen (dagens dato kommer opp
som standard).
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Vi kan enten bruke musepekeren for å markere på grafen (se bildet under) eller så kan vi
taste inn resultater manuellt.
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For  å  registrere  resultater  manuelt  må  vi  først  åpne  feltene  for  innlegging  av  data,  Tone
(data) og Tale (data).
Dette gjør vi ved å klikke på de. Først markerer vi undersøkelses type på venstre siden og
deretter åpner passende datainnleggingsfelt.
Deretter taster vi inn verdiene.
I  eksemplet  under  er  det  markert  Tone  Luft  og  vi  har  åpnet  feltet  for  innlegging  av  Tone
data.
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Hvis vi skal registrere Tale data manuellt, marker vi passende type undersøkelse og klikker
på Tale data.

Uansett om vi legger inn resultater ved å taste de inn eller klikker oss inn på grafen må vi
huske å lagre når vi er ferdig.

3.14.10.4 Slette en undersøkelse

Det er KUN DAGENS undersøkelse som kan slettes.
Marker undersøkelsen og trykk Ctrl+Del.
Svar på bekreftelses spørsmålet.
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3.14.10.5 Utskrifter

Vi kan enten skrive ut en samlet  Audiogram for dagen eller så kan vi  velge å skrive ut  en
enkel undersøkelse.

For  å  skrive ut  en  samlet  Audiogram for  hele  dagen marker  vi  datoen vi  skal  skrive  ut  og
trykker Ctrl+R.

Da kommer følgende rapporten opp :
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Trykk 'Print' bryteren for å skrive ut.

For å skrive ut en enkel undersøkelse markerer vi selve undersøkelsen og trykker Ctrl+U.
I eksemplet under har vi markert 'Luft' og 'Enstavelsesord-Terskel' fra 03.02.2012.
Rapporten vises med 1 side pr. undersøkelse.
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Da får vi følgende rapporten :
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3.14.10.6 Kombinerte diagram

Når man marker en undersøkelse så vises alle diagramene separat.
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For  å  slå  Tone  eller  Tale  grafene  sammen må vi  huke  av  det.  Man  kan  slå  sammen  kun
Tone eller Tale eller så kan man slå sammen begge to.

Her har vi huket av for både Tone og Tale og da vises diagramene på denne måten :
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3.14.10.7 Visninger av en undersøkelse

Det er 4 visningsbrytere i Audiometri-vinduet som kan brukes for å få fram den informasjon
vi har lyst / behov for å se på skjermen.

1. Ctrl+A Vise alle diagram (med data)
2. Ctrl+B Vise alle diagram (uten data)
3. Ctrl+T Vis tone (diagram/data)
4. Ctrl+S Vis tale (diagram/data)

I eksemplene under er det et bilde for hver av de valgene over.

1.Vise alle diagram (med data)
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2.Vise alle diagram (uten data)

3.Vis tone (diagram/data)
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4.Vis tale (diagram/data)

3.14.10.8 Personlige instillinger og snarveier

Man kan velge forskjellig grafisk fremstilling av punktene på grafen.
Det som er satt opp som standard i programmet er 'Danish'.
Hvis man ønsker å bruke noe annet er det bare å åpne listen og klikke på det valget man vil
ha.
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Ytterst  til  høyre  på  bryterrekka  ligger  det  en  liste  over  tastatursnarveier  som kan  brukes  i
Audiometri modulen.
Trykk på info bryteren og listen kommer opp.

3.15 Spirometri

Når  du befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+8  for  å  åpne  vinduet  for  eksternt  utstyr.  Trykk
deretter Alt+P for å åpne spirometrimenyen. Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan
andre funksjoner være tilgjengelige i  spirometrimenyen. 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+M” for manuell inntasting av verdier.

3.15.1 Oversikt spirometrimeny

I spirometrimenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
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Alt+N Opprette ny måling
Ctrl+Delete Slette måling
Ctrl+W Lagre aktuell måling
Alt+H Endre pasientens registrerte høyde
Alt+1 Vis bargraf av en undersøkelse
Alt+2 Vis linjegraf av en undersøkelse
Alt+P Skriv ut grafene
Enter
''Vis grafforklaring''

Hente valgt undersøkelse
Viser grafforklaring ved siden av grafene

”Dokumentasjon” Automatisk dokumentasjon i journalen
”Bekrefte dokum.” Automatisk dokumentasjon i journalen uten bekreftelse

3.15.2 Opprette ny måling

Når du befinner deg i spirometrimenyen, trykk Alt+N for å opprette en ny måling. Dersom pasientens
høyde ikke er registrert må denne registreres før det er mulig å skrive inn måleresultater. Trykk Enter
for å lagre høyden.

Du kan nå registrere måleresultater i  feltene FVC, FEV1, FEF og PEF som har rød bakgrunnsfarge.
Trykk Tabulator for å gå til neste felt.
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Dagens dato vil  automatisk fylles ut.  Dersom du ønsker å registrere en annen dato,  trykk Ctrl+Alt+K
når du befinner deg i datofeltet. Trykk Alt+K for å skrive inn en eventuell kommentar til undersøkelsen.
Trykk Ctrl+W for å lagre undersøkelsen. Svar ”Ja” for å bekrefte endringer.
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3.15.3 Grafisk fremstilling

Spirometrimålingene  kan  vises  som  søylegraf  (resultater  for  valgt  undersøkelsesdato)  eller  linjegraf
(tidslinje  med  resultater  for  alle  undersøkelsesdatoer)  .  Trykk  Alt+1  for  å  vise  resultater  for  valgt
undersøkelsesdato i søylegraf.

Trykk Alt+2 for å vise tidslinje med resultater for alle undersøkelsesdatoer i linjegraf.

Dersom funksjonen ”Vis grafforklaring” aktiveres, vil det vises en forklaring på grafene i  høyre del av
vinduet.
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3.15.4 Dokumentasjon i journal

Dersom spirometrimålingen skal dokumenteres i  pasientens journal må funksjonen ”Dokumentasjon”
aktiveres.

Lagre resultatene ved å trykke Ctrl+W. Når du lukker igjen spirometrivinduet, svar ”Ja” for å bekrefte at
resultatene skal dokumenteres i journalen.

Dersom  du  ønsker  dokumentasjon  i  journalen  skal  bekreftes  automatisk  når  du  lukker  igjen
spirometrivinduet, må du aktivere funksjonen ”Bekrefte dokumentasjon”.

Dokumentasjonen vises i oversikten over tidligere notater i pasientenhovedmenyen, samt i pasientens
journalnotater.
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3.15.5 Utskrift av spirometriundersøkelse

Når  du  befinner  deg  i  spirometrimenyen,  trykk  Alt+P  for  å  skrive  ut  spirometriundersøkelsen.  Velg
skriver, og trykk ”OK”.

Vi anbefaler at spirometriundersøkelsen skrives ut på laserskriver.

3.16 Brilleseddel

Når du befinner deg i  pasienthovedmenyen, trykk Alt+N for å åpne brilleseddelmenyen.  Avhengig av
systeminnstillinger  og brukerinnstillinger kan andre  funksjoner  være tilgjengelige  i  spirometrimenyen.
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+N” for å registrere ny brilleseddel.

3.16.1 Oversikt brillemeny

I brilleseddelmenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
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Alt+N Registrere ny brilleseddel
Alt+E Endre data på brilleseddel
Ctrl+W Lagre brilleseddel

Valg av standardskriver

Ctrl+U Utskrift av brilleseddel
Ctrl+9 Forhåndsvisning av utskrift
Ctrl+Delete Slette valgt registrering

Lagre kolonnebredder

3.16.2 Registrere ny brilleseddel

For å registrere ny brilleseddel, trykk Alt+N når du befinner deg i brilleseddelmenyen.

Fyll  inn  verdiene  i  feltene.  Trykk  Tabulator  for  å  gå  til  neste  felt.  Skriv  inn  brilletype  og  eventuell
tilleggsinformasjon på brilleseddelen.

Lagre  brilleseddelen  ved  å  trykke  Ctrl+W.  Brilleseddelen  vises  nå  i  oversikten  over  tidligere
undersøkelser.
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3.16.3 Utskrift av brilleseddel

Når du befinner deg i brilleseddelmenyen, marker brilleseddel fra oversikt over tidligere undersøkelser.
Trykk Ctrl+U for å skrive ut.

Hvis man vil forhåndsvise utskriften kan man trykke Ctrl+9 og deretter Ctrl+U.
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3.16.4 Endre tidligere brilleseddel

Når  du befinner  deg  i  brilleseddelmenyen,  velg  brilleseddel  fra  oversikt  over  tidligere  undersøkelser.
Trykk  Alt+E  for  å  endre  valgt  brilleseddel.  Skriv  inn  nye/endrede  data,  og  trykk  Ctrl+W  for  å  lagre
brilleseddelen.
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3.16.5 Slette dagens brlleseddel

Når  du  befinner  deg  i  brilleseddelmenyen,  velg  dagens  brilleseddel  fra  oversikt  over  tidligere
undersøkelser.  Trykk  Ctrl+Delete  for  å  slette  dagens  brilleseddel.  Det  er  kun  mulig  å  slette
registreringer fra dagens dato. Svar ”Ja” for å bekrefte at brilleseddelen skal slettes.

Dersom du prøver å slette tidligere brillesedler, vil følgende melding vises.

3.17 Svangerskap

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

I svangerskapsmenyen er følgende funksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Registrere nytt svangerskap
Alt+E Endre valgt svangerskap
Alt+R Registrere ny svangerskapskonsultasjon
Ctrl+W Lagre innskrevet tekst
Alt+1 Svangerskapsskjema
Ctrl+Delete Slette valgt registrering

 
Lagre kolonnebredder

”Sv. notat til journalen” Notat ved svangerskapskonsultasjon legges til pasientens journal

3.17.2 Registrere svangerskap

Når du befinner deg i svangerskapsmenyen, trykk Alt+N for å registrere nytt svangerskap.

Trykk Alt+S for å registrere dato for siste menstruasjon. Velg dato  fra  kalenderen ved å trykke K på
tastaturen.

Beregnet termin legges automatisk inn på grunnlag av datoen for siste menstruasjon:
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Trykk  Tabulator  for  å  gå  til  neste  felt.  Fyll  inn  eventuelle  data  i  resten  av  feltene.  Trykk  Alt+H  for  å
hente fars navn fra kartoteket. Dersom fars navn ikke er registrert i kartoteket, er det mulig å skrive inn
navn, fødselsdato, personnummer, adresse og yrke/stilling direkte i feltene.

Lagre alle opplysninger ved å trykke Enter. Svar ”Ja” dersom antall svangerskap skal oppdateres.

Svangerskapsregistreringen vises nå i svangerskapsoversikten, antall svangerskap er oppdatert med
aktuell svangerskapsuke + antall dager og antall uker igjen.

3.17.3 Registrere svangerskapskonsultasjon

Når  du  befinner  deg  i  svangerskapsmenyen,  velg  aktuelt  svangerskap  i  listen,  og  trykk  Alt+R  for  å
registrere svangerskapskonsultasjon. Trykk Tabulator for å gå til feltet ”Arb. utenf. hj.”. Fyll inn ”J” eller
”N”, og trykk Tabulator igjen.
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Velg grad (ødemer) i listen som vises, og trykk Enter.

Trykk Tabulator, og velg leie i listen som vises. Trykk Enter.

Trykk Tabulator, og velg bevegelighet i listen som vises. Trykk Enter.

Fyll  inn  eventuelle  data  i  resten  av  feltene.  Trykk  Alt+K  for  å  skrive  inn  kommentar  til
svangerskapskonsultasjonen.
Hvis man har tatt prøver på forhånd, kommer disse inn automatisk med dato for når de ble tatt sist (
eks. vekt og BT).
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Du kan skrive konsultasjonskommentaren i tekstbehandleren ved å trykke Ctrl+T. Trykk Ctrl+W for å
lagre teksten.

Trykk Enter for å lagre registreringen, som deretter vil vises i oversikten over konsultasjoner for aktuelt
svangerskap.
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Du kan også trykke Alt+O for å skrive inn konsultasjonskommentar direkte, eller Alt+M for å skrive inn
kommentar  (fødselsvekt,  svangerskapsvarighet  og  så  videre).  Lagre  innskrevet  tekst  ved  å  trykke
Ctrl+W.

Hvis konsultasjonen fører til at man må f.eks. justere terminen, marker svangerskapet i svangerskaps
oversikten og trykk Alt+E.

Vi  kommer  tilbake  til  svangerskaps  registreringen  og  kan  endre  terminen.  Trykk  K  i  'justert  termin'
feltet,  kalendar  popper  opp  markert  på  den  datoen  som  var  satt  opp  som  termin  i  utgangspunktet.
Endre datoen og trykk Enter.

Feltet 'Justert den' blir fylt ut automatisk. Trykk Enter igjen for å lagre endringene.
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3.17.4 Registrere symfyse/fundusmål

For  å  registrere  symfyse/fundusmål  i  svangerskapsmenyen  er  det  kun  nødvendig  å  venstreklikke  i
diagrammet på ønsket mål og uke.

Svar ”Ja” for å bekrefte registreringen av mål og uke.

Dersom  du  ønsker  å  slette  en  registrering  av  symfyse/fundusmål,  trenger  du  bare  å  høyreklikke  i
diagrammet på ønsket mål og uke.
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Svar ”Ja” for å bekrefte slettingen av registreringen på valgt mål og uke.

3.17.5 Utskrift av svangerskapsskjema

Når du befinner deg i svangerskapsmenyen, trykk Alt+1 for å skrive ut svangerskapsskjema. Skjema
vinduet 'popper opp'.

Skjema  er  på  blankt  ark  (trenger  ikke  å  mates  inn  i  skriveren).  Trykk  Enter  og  fyll  ut  feltene  som
dukker opp.
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Når man skriver det ut via Ctrl+U ser den ut som dette :
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3.17.6 Slette svangerskapsregistrering/konsultasjon

Når  du  befinner  deg  i  svangerskapsmenyen,  velg  den  svangerskapsregistreringen  eller
svangerskapskonsultasjonen som du ønsker å slette.
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Trykk deretter Ctrl+Delete. Svar ”Ja” for å bekrefte at du ønsker å slette valgt registrering.

Registreringen blir nå fjernet fra databasen.

Det  er  kun  mulig  å  slette  dagens  registreringer,  men  det  er  likevel  mulig  å  fjerne  registreringer  fra
andre  datoer  fra  visning  i  svangerskapsmenyen.  Dersom  du  prøver  å  slette  registreringer  fra  andre
datoer, svar ”Ja” for å fjerne registreringen fra visning.

3.17.7 Dokumentasjon i journal

Dersom du ønsker å dokumentere svangerskapsregistreringen i  pasientens journal,  må funksjonen ”
Sv. notat til journalen” aktiveres.
Det er kun 'Konsultasjons kommentaren' som blir kopiert inn som journaltekst.

Dokumentasjonen vises i oversikten over tidligere notater i pasientenhovedmenyen, samt i pasientens
journalnotater.
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3.17.8 Registrere fødsel

Når man skal registrere fødsel må vi først markere svangerskapet det gjelder og trykke Alt+E. Fyll ut
dato ved å trykke K i datofeltet.

Vi trykker Tab for å fylle ut resten av feltene.

Prosedyre:

Kompl:

Kjønn:
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Fyll ut resten ved å trykke Tab.

3.17.9 Registrere abort

Når man skal  registrere abort må vi  først markere svangerskapet det gjelder og trykke Alt+E. Fyll  ut
dato ved å trykke K i datofeltet.
Velg dato og trykk Enter, deretter klikk deg inn i feltet 'Abort' og trykk Enter på valget fra listen.

Trykk Enter igjen for å lagre.

3.18 Cytologi

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+G  for  å  åpne  cytologimenyen.  Avhengig  av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i cytologimenyen. 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+1” for
registrering av ny undersøkelse.

3.18.1 Oversikt cytologimeny

I cytologimenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
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Alt+1 Registrere ny undersøkelse
Alt+R Registrere referansenummer og svar
Ctrl+W
Ctrl+A
Ctrl+1

Lagre innskrevet svar
Utskrift alle prøver
Utskrift en prøve
Flervalgsknapp

3.18.2 Flervalgsknapp i cytologimeny

Bak flervalgsknappen er følgende funksjoner tilgjengelige:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
Ctrl+Delete Fjern feilregistrering idag
"Påminnelsesbeskjed" Registrere automatisk beskjed om påminnelse ved rekvirering
Alt+A Angi varsling i antall uker
”Egne beskjeduker” Eget antall uker før beskjed om cytologiprøve

Vise referansenummer for elektronisk overført melding

3.18.3 Registrere ny undersøkelse

Trykk  Alt+1  for  å  registrere  en  ny  undersøkelse.  Velg  eventuelt  skjema  fra  liste,  og  trykk  Enter.
Skjemaet  kommer opp på skjermen,  fyll  ut  alle  feltene fortløpende.  Hopp fra  felt  til  felt  ved  å  trykke
Tab.
Bruk gjerne funksjonen Ctrl+H for å hente tekst fra journalnotater osv.
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For  å  skrive  ut  skjemaet,  trykk  Ctrl+U.  Dersom  det  tidligere  er  registrert  referansenummer  på
cytologiprøve, vil dette referansenummeret automatisk legges inn på skjemaet.

3.18.4 Registrere cytologisvar

Når  du  befinner  deg  i  cytologimenyen,  velg  dato  for  tidligere  undersøkelse/sendt  skjema,  og  trykk
Alt+R. Fyll inn referansenummer og svar, som vil legges inn automatisk neste gang skjemaet skrives
ut.
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Trykk Ctrl+W for å lagre innskrevet svar. Svar Ja på spørsmålet.

3.18.5 Utskrift alle prøver

Ved å trykke Ctrl+A får vi opp rapporten som viser liste over alle cytologiprøver tatt på pasienten.
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denne kan skrives ut ved å trykke på skriverikonet i øvre, venstre hjørnet.

3.18.6 Utskrift en prøve

Ved å markere datoen til en enkelt cytologiprøve og trykke Ctrl+1 kan vi få rapportutskriften av den. 

Denne kan skrives ut ved å klikke på skriverikonet i øvre, venstre hjørnet.
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3.18.7 Slette feilregistrerte cytologisvar

Det er mulig å slette dagens cytologisvar før dagsavslutning er utført. For å slette dagens cytologisvar,
velg dagens dato fra listen over tidligere undersøkelser, og trykk Ctrl+Delete.

Svar ”Ja” for å bekrefte at undersøkelsen skal slettes. Dersom du prøver å slette undersøkelser som
ikke er datert med dagens dato, vil følgende beskjed vises.

3.18.8 Varsling om ubesvarte cytologiprøver

Når du befinner  deg i  cytologimenyen,  trykk på flervalgsknappen.  Trykk deretter  Alt+A for  å  aktivere
funksjonen ”Angi varsling i antall uker”. Skriv inn antall uker til varslingstidspunkt, og trykk Enter.

Det  vil  nå  genereres  en beskjed  til  deg  dersom prøvesvaret  ikke  er  mottatt  innen  angitt  antall  uker.
Dersom det skrives inn et tall større enn 9, vil beskjedtidspunktet bli regnet ut i antall dager istedenfor
uker.  Dersom du skriver inn tallet 12, vil  beskjeden med andre ord vises etter  12 dager.  Dersom du
ønsker  å  ha  et  egendefinert  beskjedintervall,  bør  funksjonen  ”Egne  beskjeduker”  aktiveres.  Dine
innstillinger vil dermed kun gjelde for deg.
Hvis  det  ikke  har  blitt  lagt  inn  svar  på  cytologiprøven  innen  tidsfristen  som  er  satt,  vil  det  vises  en
beskjed om dette. Denne beskjeden vil vises uansett hvor du befinner deg i System X.

Se  også  "Beskjedvisning"  for  videre  behandling  av  beskjeder.  Beskjeden  vil  også  vises  i
pasienthovedmenyen.
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3.19 Diverse undersøkelser

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+9 for å åpne vinduet for diverse undersøkelser.
Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i vinduet.
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+N” for registrering av ny undersøkelse.

3.19.1 Oversikt diverse undersøkelser

I vinduet for diverse undersøkelser har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO
N

BESKRIVELSE

ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Registrere ny undersøkelse
Alt+M Merke bildet for visning i pasienthovedmeny
Alt+S Strekke bildet til å passe i panelet
Alt+J Justere panelet til å passe bildet
Alt+E Endre valgt svar
Ctrl+E Hente kode fra kodeliste for valgt svar
Alt+L Endre kodeliste
Enter Hente valgt svar til annen tekst
Ctrl+Delete Slette valgt undersøkelse

Ctrl+W Lagre bildet i datafil
Ctrl+U Skriv ut på valgt skriver
Ctrl+9 Forhåndsvise/endre utskrift

 
Lagre kolonnebredde

Vise bildepanel i pasienthovedmeny

Vise referansenummer for elektronisk overført melding

Alt+D/Bilder Vise nedenstående funksjoner

Alt+H Hente bilde fra fil på disk
Alt+F Fylle bildet

3.19.2 Registrere ny undersøkelse

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+9 for å åpne vinduet for diverse undersøkelser.
Trykk deretter Alt+N for å registrere ny undersøkelse.



Pasienthovedmenyen 671

© 2016 Hove Medical Systems AS

Skriv  inn  kode  eller  velg  kode,  for  eksempel  ”RTG”.  Trykk  deretter  Enter,  og  skriv  inn  svaret  for
undersøkelsen.

Trykk  Ctrl+W  for  å  lagre  innskrevet  tekst.  Undersøkelsen  er  nå  lagret,  og  finnes  i  oversikten  over
tidligere undersøkelser.

3.19.3 Sende elektronisk røntgenrekvisisjon

Trykk Ctrl+S for å hente opp menyen for å sende elektronisk røntgenrekvisisjon.

I menyen for sending av elektronisk røntgenrekvisisjon har vi følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJO BESKRIVELSE
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N
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Ctrl+N Registrere ny undersøkelse
Ctrl+S Sende rekvisisjonen elektronisk
Ctrl+W Lagre registreringene
Alt+M Endre mottager
Alt+D Endre diagnose
Alt+H Hente informasjon fra journal
Alt+F Tekstmaler
Alt+N Legge til ny undersøkelse
Ctrl+Delete Slette valgt undersøkelse

I venstre kolonne ser vi eventuelle tidligere røntgenrekvisisjoner som er sendt elektronisk. Disse er da
registrert med dato og ved å markere datoene vil vi kunne se hva som er registrert på rekvisisjonen.

Når  vi  skal  sende  en  ny  rekvisisjon,  trykker  vi  Ctrl+N.  Vi  huker  av  på  den  første  rekken  og  velger
hvilken laboratorie rekvisisjonen skal sendes til.
I  eksemplet  under  har  vi  markert  for  RTG  og  MR.  Idet  vi  klikker  oss  inn  i  mottager-feltet  popper
adresse-listen vår opp. Her må vi søke opp rtg instituttet rekvisisjonen skal sendes til.
Alternativt kan vi trykke Alt+M og hente direkte fra adresse-listen den veien. Hvis RTG instituttet har en
konvolutt og liten 'blå globe' foran navnet er den blitt satt opp som elektronisk partner og vi kan sende
rekvisisjonen elektronisk.

Trykk Enter når man har søkt seg fram til adressen. Den legger seg i 'Mottager' feltet. Nå er det bare å
huke av / fylle inn teksten til man ferdig med rekvisisjonen.
Hvis  diagnosen  har  blitt  satt  i  løpet  av  konsultasjonen  kommer  den  i  rekvisisjonen  automatisk,  hvis
ikke kan man legge det inn via Alt+D direkte fra rekvisisjonen.
Vi kan hente inn f.eks. dagens journalnotat feltet via Ctrl+H og deretter Ctrl+D i 'aktuell problemstilling'
feltet eller så kan vi legge inn en fast tekst via Alt+F.
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Når vi har fylt ut alt trykker vi Ctrl+S for å sende rekvisisjonen elektronisk. 
Hvis vi ikke er ferdig med den, kan vi trykke Ctrl+W for å lagre den, komme tilbake til den i ettertid og
sende den når den er ferdig.
Det  er  ikke  nødvendig  å  både  lagre  og  sende,  rekvisisjoner  som  blir  sendt  elektronisk,  blir  lagret
automatisk og det dukker opp en liten gul  konvolutt  ved siden datoen i  venstre kolonen.  Den endrer
seg til grønn når vi får en apprec på mottatt rekvisisjon.

Etter å ha sendt rekvisisjonen vil vi automatisk tas tilbake til menyen "Diverse undersøkelser" og vi ser
nå rekvisisjonen øverst i lista til venstre med koden "RTGR".

3.19.4 Endre valgt undersøkelse

Dersom  du  ønsker  å  endre  svar  på  valgt  undersøkelse,  trykk  Alt+E.  Skriv  inn  endringer,  og  trykk
Ctrl+W for å lagre innskrevet tekst.
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Vi kan ikke endre elektronisk sendte røntgen rekvisisjoner.

3.19.5 Skrive ut valgt undersøkelse

Velg undersøkelse fra liste over tidligere undersøkelser, og trykk Ctrl+U for å skrive ut undersøkelsen
direkte på valgt skriver. Dersom du ønsker å forhåndsvise utskriften, trykk Ctrl+9. Velg deretter ønsket
skjema fra liste, og trykk Enter.

Trykk  Ctrl+9  igjen,  for  å  forhåndsvise  utskriften  av  valgt  undersøkelse,  og  for  å  utføre  eventuelle
endringer. Trykk deretter Ctrl+U for å skrive ut undersøkelsen på valgt skriver.

Trykk ESC for å lukke igjen vinduet.

3.19.6 Legge til bilde på undersøkelse

Etter  at  du har  registrert  og  lagret  undersøkelsen kan  du legge til  et  bilde.  Velg  undersøkelse  i  liste
over tidligere undersøkelser, og trykk Enter. Trykk deretter Alt+D/Bilder for å vise funksjonen Alt+H.
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Trykk deretter Alt+H for å hente bilde fra fil på disk. Velg ønsket bilde, og klikk på ”Åpne”.

Trykk deretter Ctrl+W for å lagre bildet. Svar ”Ja” for å bekrefte at bildet skal lagres.

Bildet er nå lagret på undersøkelsen.



System X brukermanual676

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.19.7 Vise og skrive ut bilder

Velg undersøkelse fra liste over tidligere undersøkelser. Trykk Enter for å vise bilde som er lagret på
undersøkelsen. Bildet kommer opp i et eget vindu.
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Du kan strekke bildet til å passe i rammen ved å trykke Alt+S, eller justere rammen til å passe bildet
ved å trykke Alt+J. Trykk Ctrl+U for å skrive ut bildet. 
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3.19.8 Fjerne bilde fra undersøkelse

Velg  undersøkelse  fra  liste  over  tidligere  undersøkelser.  Høyreklikk  på  bildet  slik  at  teksten  ”Fjerne
bilde” vises. Klikk på ”Fjerne bilde” for å slette bildet.

Svar ”Ja” for å bekrefte at du vil slette bildet fra undersøkelsen.

Bildet er nå slettet fra undersøkelsen.

3.19.9 Vise bilde i pasienthovedmeny

Dersom  du  ønsker  at  et  bilde  skal  vises  i  pasienthovedmenyen,  må  funksjonen  ”Vise  bildepanel  i
hovedmenyen” aktiveres. I tillegg må bildet merkes spesielt for visning i pasienthovedmenyen (Alt+M).
Registrér ny undersøkelse og legg til ønsket bilde.
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Trykk  deretter  Alt+M  for  å  merke  bildet  for  visning  i  pasienthovedmenyen.  Bildet  vises  da  i  øverste
høyre hjørne i pasienthovedmenyen.

3.19.10 Endre kode

Dersom du ikke finner ønsket kode for registrering av ny undersøkelse, kan du endre koder eller legge
til nye koder i listen ved å trykke Alt+L når du befinner deg i vinduet for diverse undersøkelser.
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Trykk deretter Alt+N for å opprette en ny kode, eller Alt+E for å endre en eksisterende kode. Skriv inn
ønsket kode og navnet på koden. Trykk Ctrl+W for å lagre den nye eller endrede koden.

3.20 Konvolutter/Etiketter

Når du befinner deg i  pasienthovedmenyen, trykk Alt+4 for utskrift  av etiketter med pasientens navn.
For utskrift av konvolutt med pasientens navn, trykk Alt+3.



Pasienthovedmenyen 681

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.20.1 Utskrift av konvolutt

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+3  for  utskrift  av  pasientkonvolutt.  Dersom
pasienten er registrert med flere adresser må du velge adresse fra listen over pasientens adresser.

Velg type konvolutt fra listen som vises, og trykk Alt+K for å skrive ut konvolutten på valgt skriver.

3.20.2 Utskrift av etikett

Trykk Alt+4 for å komme til etikett utskriften.
Velg ønsket etikettype fra liste, og trykk Ctrl+U eller Enter for å skrive ut etikettene på valgt skriver. 
Trykk Ctrl+9 dersom du ønsker å forhåndsvise utskriften av etikettene.

Vinduet der vi taster inn antall etiketter 'popper opp'. Skriv inn antall og trykk Enter.



System X brukermanual682

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.21 Skjema

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+S  for  å  åpne  skjemamenyen.  Avhengig  av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i skjemamenyen. 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+H” for
å hente nytt skjema til egen liste.

3.21.1 Oversikt skjemameny

I skjemamenyen har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Enter Gå til vindu for utfylling av valgt skjema
Ctrl+H Hente nytt skjema til egen liste
Ctrl+Delete Fjerne skjema fra egen liste
Ctrl+X Hente ut skjema for flytting
Ctrl+V Sette inn i egen liste
Ctrl+L Lagre antall linjer som vises i listene
Midlertidig skru av/på eSkjema Skrur  av/på  funksjonaliteten  til  skjemaer  som  kan  sendes

elektronisk ( eks. reiserekvisisjon )

3.21.2 Utskrift av skjema

Skjemautfylling  og  skjemautskrift:  Liste  over  skjema  valgt  fra  hovedskjemalista.  Alt+S  i
pasienthovedmenyen. 

Vinduet: 
Skjemaene  vises  i  en  liste  plassert  på  et  panel.  Dersom det  er  flere  skjema  enn  det  er  plass  til  på
første panelet  vises et  panel  til.  Man kan ha opp til  3  paneler  med  lister.  Panelbredden justerer  seg
automatisk utifra størrelsen på skjemavinduet.

Funksjoner:
Visning av lange tekster i lista:
Også i dette vinduet kan tekster som ikke får plass i kolonnen vises ved å plassere musepila over den
lange teksten. 
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Velge skjema:
Man  velger  skjema  og  åpner  utfyllingsvinduet  enten  ved  å  trykke  valgtegnet  til  venstre  for  et
skjemanavn,  dobbelklikke på linjen med ønsket  skjema eller  velge skjema med piltastene og trykke
Enter som aktiverer bryteren "Gå til vinduet for utfylling av valgt skjema". OBS! Dersom teksten i feltet
går utover kolonnebredden slik at hele teksten vises utenpå valgt linje, må man første klikke en gang
på  linjen  for  å  fjerne  hele  teksten  før  man  kan  dobbelklikke  på  en  linje.  Dette  er  en  generell  for
Windows programmer. Ved valg av skjema som har  stor  bokstav som valgtegn må man holde Shift
tasten nede når man trykker valgtegnet. 
Skjemaer  som har  'bl.a'  eller  'bl.ark'  bak  navnet  kommer  ut  på blankt  ark  og vi  trenger  ikke  å  amte
skejma inn i skriveren.

Sortere skjemalista etter navn, type eller nummer:
Ved å klikke på overskriften over  en av  kolonnene merket  "Skjemanavn",  "Type"  eller  "Nr."  sorteres
lista etter den aktuelle betegnelsen. Dette kan i noen tilfeller være praktisk for gjenfinning av et skjema
ved mange skjema. 
En slik sortering kan også lagres. NB! Denne lagringsfunksjonen er kun ment brukt  en gang da den
også påvirker alle felles skjema, og dermed skjemarekkefølgen for alle brukerne. Etter en sortering på
f.eks.  skjematype  gjøres  finjustering  av  lista  ved  å  flytte  skjema  med  bryterne  for  dette.  Det  er  kun
administrator som har tilgang til denne lagringsfunksjonen.

Endring av skjemalista (Kun for systemadministrator):
Man kan i dette vinduet også fjerne skjema fra egen liste (Del), hente nye skjema til egen liste (H) og
flytte skjema innen lista (X + V). Husk at disse endringene gjelder alle brukerne dersom man endrer
andre skjema enn sine personlige. 

Fyll ut skjemaets felter. Du kan også benytte funksjonen Ctrl+H for å hente tekst fra journalnotater og
så videre dersom dette er ønskelig.
Vi  har  også  mulighet  til  å  bestemme  faste  ting  som  skal  registreres  inn  i  de  forskjellige  feltene  på
forskjellige skjemaer. For å få det til ma man være admiistrator og ha gjennomgått 'Superbruker kurs'.
Ellers kan man ta kontakt med support på 48 22 57 80 for å få hjelp til det.
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Trykk Ctrl+U for å skrive ut skjemaet på valgt skriver. Hvis man er usikker på om man valgte skjema til
utskrift på blankt ark eller ikke kan man lese det av på toppen av vinduet for å vite om man skal mate
inn skjema eller ikke. 

3.21.3 Kopiere skjema fra hovedliste til egen liste

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+S  for  å  åpne  skjemamenyen.  Trykk  deretter
Ctrl+H åpne hovedliste for skjemaer.
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Velg  skjema  fra  liste,  eller  søk  etter  ønsket  skjema  ved  å  trykke  Alt+F.  Du  kan  søke  på
skjemanummer eller skjemanavn. Trykk Enter for å søke. Dersom du søker på skjemanavn, kan du
trykke F3 for å vise neste treff på søkekriteriet.

Du  kan  også  søke  etter  skjema  ved  å  vise  en  bestemt  skjematype,  for  eksempel  kun  skjemaer  for
klinisk-kjemisk laboratorium. Trykk Alt+T for å velge skjematype fra listen. Trykk deretter  Enter  for  å
vise alle skjemaer av valgt type.
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Dersom du ønsker å søke på skjemagruppe, trykk Alt+G. Velg ønsket skjemagruppe fra liste, og trykk
Enter.

Når du har søkt frem ønsket skjema, velg skjema i listen og trykk Alt+K for å kopiere skjemaet til egen
liste. Dette kan gjøres kun av administrator brukere.
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Svar ”Ja” for å bekrefte at valgt skjema skal kopieres fra hovedliste til egen liste.

Det vil vises en bekreftelse på at skjemaet er kopiert til egen liste. Trykk Enter.

Svar ”Ja” for å gå tilbake til skjemamenyen.
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Valgt skjema er nå lagt til i skjemalisten.

3.21.4 Slette skjema fra egen liste

Når du befinner deg i skjemamenyen, velg skjemaet du ønsker å slette, og trykk Ctrl+Delete. Svar ”Ja”
for å bekrefte at du ønsker å slette skjemaet. Advarsel: Vær sikker på at du ikke sletter skjemaer fra
hovedlisten!
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3.21.5 Endre skjemarekkefølge i egen liste

Det vil ofte være hensiktsmessig å flytte skjemaer som brukes ofte til toppen av egen skjemaliste. Når
du  befinner  deg  i  skjemamenyen,  velg  skjemaet  du  ønsker  å  flytte.  Trykk  Ctrl+X  for  å  klippe  ut
skjemaet fra listen. Svar ”Ja” for å bekrefte at du ønsker å endre plassering på valgt skjema.

Bla  deg  opp/ned  med  piltastene  for  å  velge  plassering  i  liste.  Trykk  deretter  Ctrl+V  for  å  lime  inn
skjemaet på valgt plass.

3.21.6 Elektronisk sending av pasienttransport-rekvisisjon

Når man står i skjemamenyen, markerer vi skjemaet for pasienttransport og deretter trykker Enter.
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Vi kommer da til menyen for å registrere data i forbindelse med syketransporten.

FUNKSJON BESKRIVELSE
Esc Avslutte/Gå ut av vinduet 
Ctrl+R Rekvirere transport
Ctrl+U Vis transport URL. Denne kan limes inn i en nettleser
Ctrl+K Rekvisisjon fra bosted til kontoret
Ctrl+H Rekvisisjon fra kontoret til pasientens hjem
Alt+B Bytt reiseretning
Ctrl+A Hent adresse fra adresseregisteret
Ctrl+W Lagre tilkoblingsparametre
Ctrl+Del Fjern registrering
Ctrl+P Vis tilkoblingsparametre
Alt+P Se personalia

Vi fyller inn aktuell data i feltene.



Pasienthovedmenyen 691

© 2016 Hove Medical Systems AS

Når alle feltene er fylt ut, kan vi rekvirere transport ved å trykke Ctrl+R. Alle dataene vi har registrert,
blir nå sendt til hjemmesiden for bestilling av transport.

FUNKSJON BESKRIVELSE
Esc Avslutte/Gå ut av vinduet 
Ctrl+U Hente frem skrivefelt for nettadresse
Ctrl+B Gå tilbake til forrige side(BACK)
Ctrl+N Gå til neste side(FORWARD)
Ctrl+R Last siden på nytt(REFRESH)
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For  at  bestillingen  skal  bli  opprettet,  må  brukeren  registrere  passordet  de  har  fått  fra
transportformidleren og deretter trykke "Opprett og bestill transport".

For  mer  informasjon  angående  elektronisk  rekvirering  og  sending  pasientreiser,  se:  http://www.
pasientreiser.no/fileadmin/Lynguide_NISSY.pdf

3.21.7 Utfylling av skjema

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+S  for  å  åpne  skjemamenyen.  Velg  deretter
ønsket skjema i listen ved å trykke Enter eller ved å trykke valgtegnet for skjemaet. Du vil nå befinne
deg i  vinduet for utfylling av skjema. Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre
funksjoner være tilgjengelige i  vinduet.  Ved å holde musepekeren over en knapp vil  du kunne se en
kort  hjelpetekst  som beskriver  funksjonen.  Du  kan  aktivere  de  forskjellige  funksjonene  ved  å  trykke
Alt+bokstav eller Ctrl+bokstav, f.eks. ”Ctrl+D” for å hente diagnose. 

3.21.7.1 Oversikt utfylling av skjema

I vinduet for utfylling av skjema har du følgende standardfunksjoner tilgjengelig:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Ny registrering

Valg av standardskriver
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Ctrl+U Skrive ut skjema
Ctrl+9 Forhåndsvise utskrift
Ctrl+W Lagre innskrevet tekst
Ctrl+Delete Slette valgt registrering
Ctrl+A Hente pasientens andre adresse til aktuelt felt
Ctrl+O hente operasjoner
Ctrl+D Hente diagnose
Ctrl+G Hente valgt arbeidsgiver
Ctrl+H Hente tekst
Ctrl+M
Alt+S

Angi maksimalt antall linjer i flerlinjet tekstfelt
Hente spesialistadresse til valgt felt

Ctrl+T Kopiere tekst i valgt felt til tekstbehandler

Ctrl+E Vis/skriv ut vedlegg
Ctrl+R Registrering av nytt skjema fra valgt dato
Ctrl+K Kopiere valgte felter til nytt skjema
Ctrl+E Vise/endre kopierte felter
Ctrl+L Lese inn kopiert tekst

Forberedt til utskrift i bildeformat (for laserskriver)

Kort forhåndsvisning av utskrift

Get image (Hent bilde)

Utskrift av bakgrunnsbilde

Vise bakgrunnsbilde ved innskriving
Dokumentasjon i journalen av/på

PgUp Forrige skjema/side
PgDn Neste skjema/side

Flervalgsknapp  (avanserte  skjemafunksjoner  -  ikke  beskrevet  i  denne
manualen, kun under supervisjon eller etter kurs)

3.21.7.2 Hente spesialistadresse til aktuelt felt

Når  du  befinner  deg  i  vinduet  for  utfylling  av  skjema,  trykk  Altl+S  for  å  hente  spesialistadresse  til
aktuelt felt. Velg deretter ønsket adresse fra adresselisten som vises, og trykk Enter. Valgt adresse vil
nå være lagt til i aktuelt felt i skjemaet.
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3.21.7.3 Hente pasientadresse til aktuelt felt

Når du befinner deg i vinduet for utfylling av skjema, trykk Ctrl+A for å hente pasientadresse til aktuelt
felt.  Velg  deretter  ønsket  adresse  fra  adresselisten  som  vises,  og  trykk  Enter.  Valgt  adresse  vil  nå
være lagt til i aktuelt felt i skjemaet.

3.21.7.4 Hente diagnose til aktuelt felt

Når du befinner deg i vinduet for utfylling av skjema, trykk Ctrl+D for å hente diagnose til  aktuelt felt.
Velg deretter ønsket diagnose fra diagnoselisten,  og trykk Enter.  Valgt diagnose vil  nå være lagt  til  i
aktuelt felt i skjemaet.

3.21.7.5 Hente arbeidsgiver til aktuelt felt

Når du befinner deg i vinduet for utfylling av skjema, trykk Ctrl+G for å hente arbeidsgiver registrering
til aktuelt felt. Velg deretter ønsket arbeidsgiver fra listen, og trykk Enter. Valgt arbeidsgiver registrering
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vil nå være lagt til i aktuelt felt i skjemaet.

3.21.7.6 Hente tekst til aktuelt felt

Når du befinner deg i vinduet for utfylling av skjema, trykk Ctrl+H for å hente tidligere innskrevet tekst.
Velg deretter ønsket type tekst, og trykk Enter. Valgt tekst vil nå være lagt til  i  aktuelt felt  i  skjemaet.
(Se "Skrive andre henvendselser")

3.21.7.7 Angi maks. antall linjer i flerlinjet tekstfelt

For å begrense lengde på tekst som kan skrives inn, kan det angis maksimalt antall linjer i flerlinjede
tekstfelt  på  skjemaer.  Når  du  befinner  deg  i  vinduet  for  utfylling  av  skjema,  trykk  Ctrl+M  for  å  angi
maksimalt antall linjer. Svar ”Ja” for å bekrefte at du ønsker å endre maksimalt antall linjer.

Fyll deretter inn maksimalt antall linjer, og trykk Enter.
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3.21.7.8 Kopiere tekst i valgt felt til tekstbehandler

Dersom du ønsker å redigere teksten i valgt felt, kan du kopiere den over til tekstbehandleren. Når du
befinner  deg  i  vinduet  for  utfylling  av  skjema,  trykk  Ctrl+T  for  å  kopiere  tekst  i  valgt  felt  til
tekstbehandleren. Svar ”Ja” for å bekrefte at du ønsker å kopiere teksten til tekstbehandleren.

Tekstbehandleren vil  nå åpnes,  og du kan redigere teksten slik  du ønsker.  Trykk Ctrl+W for  å lagre
teksten.

3.21.7.9 Vise/skrive ut vedlegg

Dersom tekst i flerlinjede tekstfelt overstiger det antall linjer som er definert som maksimum for feltet,
vil  overskytende  tekst  automatisk  overføres  til  et  eget  vedlegg.  Når  du  befinner  deg  i  vinduet  for
utfylling av  skjema,  trykk  Ctrl+E for  å  vise  eventuelle  vedlegg  i  tekstbehandleren.  Skriv  ut  vedlegget
ved å trykke Ctrl+U.
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3.21.7.10 Registrering av nytt skjema fra valgt dato

Når  du befinner  deg  i  vinduet  for  utfylling  av  skjema,  trykk  Ctrl+S  for  å  registrere  et  nytt  skjema  fra
valgt dato. 

3.22 Famileforhold/pleie/omsorg

Trykk Alt+6 fra  Pasienthovedmenyen for  å registrere  et  slektsforhold eller  pleie og omsorgs tjeneste
der pasienten bor.
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TASTEKOMBINASJONER BESKRIVELSE

Exit - Ut av vinduet / Esc
Alt+N - Nytt slektsforhold fra kartoteket
Alt+R - Registrere slektninger ikke registrert i kartoteket
Alt+E - Endre navn
Enter - Hente valgt persons journal
Ctrl+Delete - Fjerne familieforhold
Alt+P - Registrere pleie og omsorgsenhet fra adresselisten
Alt+A - Registrere annen omsorgsperson
Alt+L - Lese i adresselisten

3.22.1 Registrere pleie/omsorgs enhet

For å registrere en pleie- og omsorgsenhet, trykk Alt+6 fra Pasienthovedmenyen, deretter Alt+P.
Velg adresse fra adresselisten som vises, og trykk Enter.  Du kan også lese inn adressen direkte fra
Alt+L

Pleie- og omsorgsenheten som er registrert vil nå vises i oversikten.
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3.22.2 Registrere annen omsorgsperson

For å registrere en omsorgsperson trykk Alt+A. Søk opp personen, eventuelt registrer i  adresselisten
som kommer opp og trykk Enter for å velge.

3.22.3 Slette pleie/omsorgs enhet eller omsorgsperson

For å slette en registrert pleie/omsorg enhet marker enheten og trykk Ctrl+Delete.
Svar Ja på spørsmålet som kommer opp.
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3.23 Familieforhold/kontaktpersoner

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+6  eller  "6"  for  å  registrere  familieforhold  og
kontaktpersoner.
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Registrere nytt slektsforhold
Alt+R Registrere slektninger som ikke er registrert i pasientkartoteket
Alt+E Endre navn
Enter Hente valgt persons journal
Ctrl+Delete Fjerne familieforhold
Alt+P Registrere pleie- og omsorgsenhet
Alt+L Lese i adresseliste
Ctrl+W Lagre innskrevet tekst

3.23.1 Registrere nytt slektsforhold

For  å  registrere  en  slektning  som  ligger  registrert  i  kartoteket  trykk  Alt+N.  Vi  må  først  velge
slektsforhold, marker og trykk Enter eller trykk på kortkode foran slektsforholdet (eks. 2 for barnebarn).
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Kartotek vinduet kommer opp, søk opp personen og trykk Enter. Den viser seg i 'Slektninger' feltet.

3.23.2 Registrere uregistrert familie/pårørende

For  å  registrere  en  slektning  som  ikke  ligger  registrert  i  kartoteket  trykk  Alt+R.  Vi  må  først  velge
slektsforhold, marker og trykk Enter eller trykk på kortkode foran slektsforholdet (eks. 2 for barnebarn).

Deretter må vi taste inn navn, eventuellt fødselsdato og kjønn. Vi lagrer ved å trykke Enter.

Vi ser registreringen i 'Slektninger ikke registrert i kartoteket' vinduet.



Pasienthovedmenyen 703

© 2016 Hove Medical Systems AS

3.23.3 Endre navn

For å endre navn på slektninger som ikke er registrert  i  pasientkartoteket,  velg navn i  listen og trykk
Alt+E. Skriv inn navne endringen, og trykk Enter for å registrere endringen.

3.23.4 Slette slektsforhold

Velg  navn  fra  liste  over  slektninger  eller  slektninger  som  ikke  er  registrert  i  kartoteket.  Trykk
Ctrl+Delete for å slette slektsforholdet
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Bekreft slettingen ved å svare "Ja".

Slektsforholdet vil nå være fjernet fra listen over slektninger.

3.24 Prosentilskjema

Prosentilskjema  registrering  har  blitt  lagt  inn  som  en  egen  modul  i  System  X.  Fra
Pasienthovedmenyen  trykker  vi  Ctrl+D  for  å  aktivere  prosentilskjema  menyen.  Denne  modulen
inneholder  mulighet  for  å  velge  hvilke  skjemaer/kurver  som  skal  vises  som  standard.  Det  er  også
mulighet for å legge disse skjemaene ut i Pasienthovedmenyen for visning. Diagrammene er hentet fra
WHO.
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3.24.1 Oversikt prosentilskjema meny

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+Z Forberede forstørring av diagram
Alt+M Forberede maksimal forstørrelse

Forberede kopi av graf til fil

Flervalgsbryter Flere valg

3.24.2 Legge inn ønskede diagrammer i menyen

Når vi kommer inn i prosentilskjema menyen må vi først bestemme hvilke diagrammer vi ønsker skal
vises. Fra panelet på høyre side av menyen kan man benytte seg av "drag and drop" funksjonen ved
hjelp  av  musa.  Plasser  musemarkøren  over  diagrammet,  hold  venstre  museknapp  ned  og  "dra"
diagrammet  ut  på  hovedvinduet  i  menyen.  Når  vi  da  slipper  museknappen  vil  vi  få  spørsmål  om
plasseringen av diagrammet skal være permanent.

Hvis  vi  svarer  "Ja"  på  dette  spørsmålet  vil  diagrammet  bli  liggende  i  denne  menyen  helt  frem  til  vi
eventuelt  fjerner  diagrammet  manuelt.  Hvis  vi  svarer  "Nei",  blir  diagrammet  liggende  så  lenge  vi  er
inne i prosentilmenyen.

Vi kan legge til antall diagrammer etter eget ønske og vi kan endre størrelse og plassering ved hjelp av
Ctrl+Alt+F(flytte) og Ctrl+Alt+<>(endre størrelse).
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Det  er  også  mulig  å  flytte  diagrammer  som  ligger  i  hovedmenyen  tilbake  til  oversikten  over  alle
diagrammer ved å høyreklikke på rammen til diagrammet. Vi får da opp følgende dialogboks: 

Svar "Ja" og diagrammet flyttes tilbake til panelet med oversikt over alle diagrammene.

3.24.3 Registrering av verdier

Punktene  som  blir  registrert  i  diagrammene  blir  automatisk  hentet  fra  Laboratoriemenyen.  Når  man
rekvirere analyser bli resultatene automatisk vist i diagrammene.

Som vist  under har vi  en gutt  født 12.12.2008 hvor det er  registrert  fire forskjellige analyser  av vekt,
høyde og hodeomkrets. Disse blir da automatisk hentet inn i prosentilskjemaene.

 

3.24.4 Kopiere diagrammer til klippebordet

Hvis vi ønsker å skrive ut diagrammene eller benytte diagrammene i andre dokumenter, kan vi benytte
oss av funksjonen Alt+C (Kopiere diagrammer til klippebordet).
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Trykk først Alt+C og bruk deretter musen til å klikke på diagrammet som vi ønsker å skrive ut.

Vi får da beskjeden: 

Diagrammet  kan  nå  limes  inn  (Ctrl+V)  i  eksterne  teksbehandlingsprogram  eller
bilderedigeringsprogram.
 

3.24.5 Koble analyer til diagrammer

Diagrammene  henter  verdiene  fra  rekvirerte  analyser  i  laboratoriemenyen.  For  å  kunne  vise
resultatene i diagrammene, må riktige analyser være koblet mot diagrammene. 
For  å  kontrollere  eller  sjekke  at  riktig  analyse  er  koblet  mot  diagrammet  må  vi  først  trykke  på
flervalgsbryteren. Deretter trykker vi Alt+E. vi får må opp en liste hvor alle diagrammer er listet opp.  

Vi markerer deretter diagrammet vi ønsker å se egenskapene for og trykker deretter med musen på
ikonet for å endre diagrammets egenskaper. Vi kommer da til følgende meny:

Vi trykker deretter på bryteren for å endre serieparametere. Vi vil nå se oversikten over koblingen som
er gjort mot diagrammet.
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Hvis det er flere analyser som er koblet  mot diagrammet, vil  analyse nummer 2 vises i  høyre del  av
menyen.

For  å  endre  analysen,  fjerner  vi  analysen  som  allerede  er  registrert  i  feltet  "Søkenavn".  Når  vi  gjør
dette kommer vi automatisk til analyseoversikten og kan deretter velge analysen som skal kobles mot
diagrammet ved å trykke Enter.

 
Når ny analyse er registrert må vi trykke Enter for å lagre verdiene.
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3.25 SMS fra Pasienthovedmeny

Denne  menyen  er  den  samme  som  vi  finner  i  hovedmenyen(se  SMS  menyen),  men  meldingene  vi
finner her gjelder kun den pasienten vi jobber med.
Trykk Alt+7 fra Pasienthovedmenyen for å komme inn i SMS vindu.

3.25.1 Logging av SMS i journal

Når  en  SMS  blir  bekreftet  mottatt  hos  en  pasient  vil  det  nå  registreres  en  kode  med  informasjon
angående  meldingens  innhold  i  journalen.  Dette  fører  til  at  det  nå  blir  mulig  å  søke  opp  all
kommunikasjon med pasient fra journalen.  

3.26 Vaksineregistrering

Når  vi  befinner  oss  i  Startmeny,  trykk  Ctrl+V  for  å  gå  til  vaksinemodulen.  Avhengig  av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i vaksinemenyen. Ved
å holde musepekeren over en knapp vil du 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 vaksinasjonskort.

3.26.1 SYSVAK-Programbrytere

For å aktivere sending av vaksiner til SYSVAK går vi inn på O (opsjoner), deretter P (Programbrytere),
velger vaksinasjon i listen til venstre og deretter 
trykker inn 'Vis SYSVAK respons' - bryteren for å aktivere den (skal være grønn).

3.26.2 SYSVAK-Sende alle usendte

For å sende alle usendte vaksineregistreringer til SYSVAK går vi til Opsjoner og trykker Ctrl+Y (Sende
vaksinebatch til SYSVAK).
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Får at vaksineregistreringen skal kunne sendes til SYSVAK må pasienten ha registrert fullstendig ID i
kartoteket (alle 11 siffer).
Hvis det er noen pasienter som mangler ID får vi opp følgende vindu med liste over pasienter idet vi
prøver å sende til SYSVAK

Ved  å  markere  linjen  med  pasientnavnet  og  trykke  på  Alt+R  (ID)  kan  vi  registrere  inn  manglende
informasjon for å få sendt registreringen til SYSVAK.
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Her  må  vi  velge  hvilke  informasjon  som  skal  legges  inn  på  pasienten.  Ved  å  velge  'Annen
identifikasjonsdokumentasjon' (se bilde ovenfor) og trykke
Enter får vi opp følgende vindu :

.

Her velger vi utifra listen og trykker Enter igjen, følgende vindu kommer opp :

.

Her taster vi inn ID nummeret til dokumenttypen vi valgte på forhånd og trykker Enter.

Hvis vi velger å registrere 'Omsorgsperson med identifikasjon' på pasienten 

kommer vi inn i følgende vindu der vi kan registrere omsorgspersonen / institusjonen på pasienten (se
Registrere pleie- og omsorgsenhet) :
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.

Siste valget var 'Personnummer' 

 velger vi denne kommer vi inn i følgende vindu der vi kan registrere personnummeret på pasienten.
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Når  vi  har  lagt  inn  manglende  info  på  alle  de  pasientene  der  det  manglet,  kan  vi  sende  disse
vaksineregistreringene ved å trykke Ctrl+Y fra Opsjoner på nytt.

3.26.3 SYSVAK-Søke etter vaksinand (opsjoner)

Vi kan søke etter vaksinander som er registrert hos FHI fra Opsjoner ved å trykke på Alt+Y (Søke etter
vaksinanden hos FHI).
Følgende vindu kommer opp der vi kan fylle inn forskjellige kriterier for søket.

Når kriteriene er fyllt inn trykker vi Ctrl+S for å starte søket.
Det kommer opp en liste med alle pasienter som er innenfor kriteriene vi har lagt inn.
OBS!!! Dette kan ta lang tid.
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3.26.4 Oversikt vaksinemeny

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N
Alt+E

Registrere ny vaksine
Endre tidligere gitt vaksine

Alt+? Vise kun vaksineregistreringer av valgt vaksine
Ctrl+Del Slette vaksineregistrering
Ctrl+U Utskrift av vaksinasjonskort
Ctrl+S
Ctrl+Y
Ctrl+R
Alt+Y
Takst
Batch
Respons
Sysvak

Send til SYSVAK
Vis resultat fra søk
Reserver / opphev reservering mot innsending til SYSVAK
Søke etter vaksinand hos FHI
Behold tidligere takst
Behold tidligere batch.nr
Respond - vis respons fra SYSVAK
Send automatisk til Sysvak

3.26.5 Registerer ny vaksine

Når vi skal registrere en ny vaksine, trykk Alt+N. Vi får nå opp listen over alle vaksiner som kan gis.

Vi  søker  etter  ønsket  vaksine  ved  hjelp  av  tastaturet  eller  ved  å  bla  oss  nedover  i  listen.  Når  riktig
vaksine er funnet trykker vi Enter.

Vi kan nå legge inn batch-nummer(hvis det ikke er registrert), eventuelt endre volum, legge til takster
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og kommentarer til journal.
Vi kan også allerede her reservere oss mot innsending til SYSVAK.

Vi trykker deretter Enter..

Vi velger vaksinasjonsdato og trykker Enter. 
Dersom man velger å sette datoen bak i tid må man begrunne dette.
Følgende valg er tilgjengelig:

.

Vi ser nå at vaksinen er registrert i oversikten.
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Vaksiner som blir gitt vil bli dokumentert i journalen med vaksine informasjon og eventuell kommentar.

3.26.6 SYSVAK-Sende ny vaksine

Når vi har registrert ny vaksine på pasienten kan vi sende den ved å markere vaksinen å trykke Ctrl+S.
Mangler pasienten fullstendig ID (alle 11 siffer i personnummeret) kommer det opp følgende vindu der
vi må registrere 
manglende informasjon (se Sende alle usendte) :

Når  vi  har  registrert  nødvendig  info  for  sending  og trykket  Enter  dukker  opp  en  liten  konvolutt  foran
vaksine registereringen som forteller oss
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om statusen på sendingen.
Statusen kan leses i tekstfeltet nederst når 'Resp' bryteren er aktivert (grønn).

Det er 3 forskjellige fargekoder på konvoluttene, det er gult når man sender den, grønn når sendingen
har gått i orden og rødt hvis den har feilet.
Forklaringen på sendingen kan leses av i tekstfeltet nederst (se 2 eksempler under).
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.

3.26.7 Endre valgt vaksine

Hvis vi  ønsker  å  endre  en tidligere  gitt  vaksine,  må vi  først  markere  vaksinene  som skal  endres  og
deretter trykke Alt+E. Vi får nå opp menyen som gjør at vi kan endre batch-nummer, volum, takst og
kommentar. 

Skal ingen endringer gjøres eller vi skal registrere endrede verdier, trykker vi Enter. Vi får deretter opp
kalenderen for å eventuelt endre dato for når vaksinen ble gitt.
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Vi  trykker  Enter  for  å  registrere  endret  dato  for  når  vaksinen  ble  tatt  og  vi  ser  nå  i  oversikten  at
registreringen er endret.

Etter endringen er gjort vil dette vises i oversikten. 
NB!!! Det er kun dagens registreringer som kan endres.

3.26.8 SYSVAK-Vise valgt vaksine

For å se på alle registreringer av en valgt vaksine, markerer vi vaksinen i oversikten og trykker Alt+?.
Da forsvinner alle andre og det vises kun registreringer av valgt vaksine.

3.26.9 SYSVAK-Søke etter vaksinand

Hvis pasienten mangler info i personalia kan vi forsøke å hente pasientinformasjon hos FHI.
Dette virker kun hvis pasienten er registrert hos FHI.
Dette gjør vi ved å trykke Alt+Y.
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Eksisterende pasientpersonalia blir automatisk overført til søkevinduet.
Ved å trykke Ctrl+S kan vi overføre manglende info automatisk til  pasientens personalia i  System X,
dersom pasienten er registrert hos FHI.

3.27 Øyemodul

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Ctrl+Y  for  å  åpne  menyen  for  øyeundersøkelser.
Avhengig av systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i vinduet.
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+N” for registrering av ny undersøkelse.

FUNKSJON BESKRIVELSE
Esc Avslutte/Gå ut av vinduet 
Alt+N Registrere ny manuell undersøkelse
Alt+E Endre valgt undersøkelse
Ctrl+S Se på tidligere brilleseddel registreringer
Ctrl+B Sende valg undersøkelse til brilleseddel registrering og utskrift
Ctrl+J Sende valgt undersøkelse til journal
Alt+S Skrive data til eksternt utstyr
Alt+L Lese data fra eksternt utstyr
Alt+V Vise alle data på undersøkelsen
Alt+R Vise refrasjonsdata (Satt som standard)
Alt+B Vise Biometridata
Alt+O Vise IOL data
Alt+D Vise andre øye data

3.27.1 Innstillinger ifm øyemodul

For at øyemodulen skal fungere slik hver enkelt bruker ønsker, må man stille inn dette under Opsjoner
og Programbrytere.
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I dette eksemplet er følgende oppsett definert:

· Øyemodul er aktivert
· Subjektiv data skal automatisk dokumenteres i journal
· Etter lesing av data fra instrument skal øyemodulen automatisk avsluttes
· Autofokus på lensmeter data ved åpning av øyemodul

Disse innstillingen er individuelle og må stiller inn for hver bruker på kontoret.

3.27.2 Registrere ny manuell øyeundersøkelse

Hvis vi  skal  registrere  en manuell  undersøkelse må vi  først  definere hva slags undersøkelse vi  som
skal registreres. Dette gjøres ved å benytte hurtigtaster (eksempelvis Alt+R for refraktordata) eller ved
å benytte  mus til  å  markere undersøkelsestypen.  Valg  undersøkelse  blir  da  markert  med  fargen  for
aktivt valg(i dette tilfellet gult).
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Vi velger deretter Alt+N for å registrere ny undersøkelse. Fyll deretter ut verdiene i feltene.

 

Når verdiene er registrert, kan man ved hjelp av Ctrl+A sette valgt linje som gjennomsnittsmåling. Når
verdiene er registrert inn, må disse lagres med Ctrl+W. Vi ser nå at registreringen ligger i  oversikten
med riktig dato og at den er registrert som en manuell undersøkelse.
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3.27.3 Manuellt endre undersøkelse

Hvis man ønsker å manuelt endre en registrert undersøkelse, må man først markere undersøkelsen
som skal endres.
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Trykk deretter Alt+E for å endre undersøkelsen.

Vi  må  deretter  endre  de  verdiene  som  skal  endres  og  trykke  Ctrl+W  for  å  lagre.  Vi  er  da  tilbake  i
Øyeundersøkelsesmenyen. 

3.27.4 Lese data fra øyelegeutstyr

I dette eksemplet skal vi lese en måling fra en autorefraktor til øyemodulen i System X.

Når  målingen  er  gjennomført  på  autorefraktoren,  ser  vi  i  dette  eksempelet  at  verdiene  er  registrert
under  "Subjektive  data".  Dette  fører  til  at  disse  verdiene  også  vil  legges  under  "Subjektive  data"  i
System X.



Pasienthovedmenyen 725

© 2016 Hove Medical Systems AS

Vi trykker deretter Alt+L i øyemodulen.

 Vi ser deretter dialogboksen som viser kommunikasjonen med apparatet.

Når dataene er overført vises disse under oversikten "Subjektive data".
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3.27.5 Skrive data til øyelegeutstyr

I  dette  eksemplet  skal  vi  sende  en  måling  fra  et  lensmeter  til  en  autorefraktor.   Verdiene  fra
lensmeteret er allerede overført og registrert i øyemodulen. 

Vi  må  først  markere  hvilken  måling  som skal  sendes.  Dette  gjøres  ved  å  trykke  Alt  +M  og  deretter
markere dato for riktig undersøkelse.
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Vi  må deretter  trykke  Alt+S  for  å  skrive  data  til  utstyr.   Merk  at  hvis  det  er  koblet  flere  apparater  til
samme maskin vil man måtte velge hvilket apparat dataene skal sendes til.

Vi får da opp en dialogboks som viser status på overføringen av data.

Når dataene er overført vil disse vises i programvaren for øyeapparatet(i dette eksemplet Topcon CV-
5000 som RX-data)
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3.27.6 Dokumentere undersøkelse i journal

Dokumentasjon  av  undersøkelser  i  journal  kan  gjøre  manuelt  eller  automatisk.  Denne  innstillingen
settes under Opsjoner og programbrytere.

Hvis  man  skal  dokumentere  undersøkelsen  i  journal  manuelt,  gjøres  dette  ved  å  først  markere
undersøkelsen som skal dokumenteres 
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Deretter  trykke  vi  Ctrl+J  for  å  dokumentere  undersøkelsen  i  journal.  Når  vi  går  til  journal  ser  vi  at
undersøkelsen er dokumentert under feltet "Status".
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3.27.7 Overføre resultater til brilleseddel

Hvis  vi  ønsker  å  overføre  en  undersøkelse  til  brilleseddel,  gjøres  dette  ved  først  å  markere
undersøkelsen som skal overføres.
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Vi trykker deretter Ctrl+B for å overføre denne undersøkelsen til brilleseddel.
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Vi  ser  nå  at  undersøkelsen  er  overført  og  hvis  det  er  ønskelig  kan  man  manuelt  endre  verdiene.
 Verdiene lagres deretter med Ctrl+W.

Brilleseddelen skrives ut ved å trykke Ctrl+U.

3.28 Tidligere sykdommer

Når  du  befinner  deg  i  pasienthovedmenyen,  trykk  Alt+T  eller  "T"  for  å  aktivere  feltet  "Tidligere
sykdommer". Du kan nå skrive inn ønsket informasjon.
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Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W. Trykker du ESC, vil System X spørre om du vil lagre endringene.
Svar "Ja" eller "Nei".

Dersom du ønsker å bruke en tekstbehandler for å skrive inn informasjonen, kan du trykke Ctrl+T for å
åpne  denne.  I  tekstbehandleren  kan  du  formatere  skriften  som  du  selv  ønsker,  og  hente  tekst  fra
andre moduler i pasientens journal.

Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W.
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3.29 Familie/sosialt

Når du befinner deg i  pasienthovedmenyen, trykk Alt+5 eller "5" for å aktivere feltet  "Familie/sosialt".
Du kan nå skrive inn ønsket informasjon

Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W. Trykker du ESC, vil System X spørre om du vil lagre endringene.
Svar "Ja" eller "Nei"

Dersom du ønsker å bruke en tekstbehandler for å skrive inn informasjonen, kan du trykke Ctrl+T for å
åpne  denne.  I  tekstbehandleren  kan  du  formatere  skriften  som  du  selv  ønsker,  og  hente  tekst  fra
andre moduler i pasientens journal.
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Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W.

3.30 Yrkesanamnese

Når du befinner deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+Y eller "Y" for å aktivere feltet "Yrkesanamnese".
Du kan nå skrive inn ønsket informasjon.

Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W. Trykker du ESC, vil System X spørre om du vil lagre endringene.
Svar "Ja" eller "Nei".

Dersom du ønsker å bruke en tekstbehandler for å skrive inn informasjonen, kan du trykke Ctrl+T for å
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åpne  denne.  I  tekstbehandleren  kan  du  formatere  skriften  som  du  selv  ønsker,  og  hente  tekst  fra
andre moduler i pasientens journal.

Lagre teksten ved å trykke Ctrl+W

3.31 Cave

Når  du  befinner  deg  i  pasienhovedmenyen  er  det  mulig  å  registrere  informasjon  direkte  inn  i
cave-feltet.  Registrering  av  slik  informasjon  bør  likevel  skje  via  funksjonen  "Bivirkninger"  fra
reseptmenyen.  Bivirkninger  vil  knyttes  til  ATC-kode  på  angitt  preparat.  Dersom  man  registrerer  en
bivirkning på preparatet "Apocillin", vil den også være registrert  på "Weifapenin" (Begge preparatene
har identisk ATC-kode).
Dersom du ønsker å registrere informasjon direkte i cave-feltet, trykk Alt+C. Skriv inn, og lagre ved å
trykke Ctrl+W.

3.32 Merking av journal

Merking av journal gjøres ved å trykke Alt+M fra pasienthovedmenyen. Denne funksjonen gjør at det
er  mulig  å  merke  alle  pasienter  i  en  gruppe  og  søke  disse  frem  fra  Startmenyen  i  System  X  (se:
Oversikt over merkede journaler  )

Merkingen gjøres ved å trykke Alt+M fra Pasienthovedmenyen. Vi får da opp en meny med mulighet
for å sette kode på journalen.

Her  kan  vi  skrive  inn  en  kode  etter  eget  ønske,  eller  benytte  ferdig  definerte  koder,  disse  kodene
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henter vi opp ved å trykke Alt+H.

Velg riktig kode og trykk Enter.

Skulle  ikke  riktig  kode  ligge  i  listen,  kan  Systemadministrator  opprette  nye  koder  ved  hjelp  av
funksjonen Ctrl+Alt+E.

Etter å ha trykket Enter ser vi at koden ligger i kodefeltet:

For å registrere koden på pasienten trykker vi Enter en gang til. 

Vi ser nå i journalen at denne er blitt merket med valgt kode.

For  å  sikre  ensartet  merking  anbefaler  vi  at  det  blir  benyttet  kodene  fra  listen.  Dette  gjør  at  det  er
lettere å finne frem pasientene ved søking på merkede journaler fra Startmeny.

3.33 Oversikt over dagens pasienter

Du kan til enhver tid få oversikt over hvilke pasienter du har åpnet journalen til i dag. Når du befinner
deg i pasienthovedmenyen, trykk Alt+X for å vise oversikten. Du kan også hente denne oversikten ved
å trykke Alt+X fra startmenyen.

For leger kan oversikten over dagens pasienter være nyttig å bruke for å sjekke om dagens pasienter
har  fått  regningskort.  Dersom  bryteren  "Vise  regn.  kort"  er  aktivert,  vil  pasienter  som  ikke  har  fått
regningskort vises i oversikten med rød farge i kolonnen "R".
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TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Enter Hente valgt pasient
Alt+R
Alt+V

Regningskort for valgt pasient
Vise pasienter uten regningskort (rød)

"Vise regn. kort" Viser alle pasienter uten regningskort
"Behold vindu." 
Alt+X

Behold vindu for dagens pasienter åpent
Tidligere pasienter for en periode

Ønsker du å hente opp pasientens journal, trykk Enter. For å åpne regningskortet, trykk Alt+R. Husk at
bryterne må være aktivert for at du skal få tilgang til denne funksjonen. for at denne menyen skal være
aktiv.

3.33.1 Hente regningskort

Alle  pasienter  med  rødt  i  'R'  kolonen  mangler  regningskort.  For  å  opprette  regningskort  på  de,
markerer vi pasientnavnet og trykker Alt+R.
Vi kommer rett inn i regningskortvinduet på den markerte pasienten.
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Nå kan vi  opprette kortet.  Etter at vi  har lagret  regningskortet  er  vi  tilbake til  oversikten over  dagens
pasienter og ser at pasienten har 'mistet' rød farge i 'R' kolonen.

3.33.2 Tidligere pasienter i en periode

For  å  få  en  liste  over  tidligere  pasienter  i  en  periode  trykk  Alt+X  når  man  står  i  dagens  pasienter
vinduet.
Kalender kommer opp der vi må velge perioden vi vil se på.
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Etter  at  perioden  er  satt  opp  trykk  Enter  og  listen  over  pasienter  innenfor  den  oppsatte  perioden
kommer opp.



Pasienthovedmenyen 741

© 2016 Hove Medical Systems AS

Hvis man vil hente opp pasientjournalen er det bare å markere den aktuelle pasienten og trykke Enter.

3.34 Journalmerke ved innlesning av EDI - svar

Når  det  har  blitt  lest  inn  EDI-svar/melding  i  journalen,  vil  det  vises  en  blinkende  tekstkode  i
pasienthovedmenyen.

SYMBOL BESKRIVELSE
L Laboratoriesvar
E Epikrise
H Henvisning
R Røntgen
P Histologi
C Cytologi

 

3.35 Blålysfunksjon

Brukergruppetilknytningen  i  System  X  avgjør  hvilke  pasientdata  som  vises  til  medlemmer  av  en
bestemt  brukergruppe.  Dersom  det  er  registrert  informasjon  på  pasienten  som  tilhører  en  annen
brukergruppe  du  ikke  er  medlem  av,  vil  knappen  "Blålys"vises  i  pasienthovedmenyen  (på  aktuell
pasient)

I  nødsituasjoner  kan  du  overstyre  brukergruppetilknytningen  din  og  aktivere  blålysfunksjonen  ved  å
trykke Alt+Å.  Du vil  da kunne se  absolutt  all  informasjon  som er  registrert  på  pasienten.  All  bruk  av
blålysfunksjonen blir logget. Svar "Ja" dersom du ønsker å bruke blålysfunksjonen.

Informasjon som er registrert i feltene "Familiært/sosialt", "Yrkesanamnese" og "Tidligere sykdommer"
er synlig for alle brukere uavhengig av brukergruppetilknytning. I pasienthovedmenyen ser du enkelt at
du har tilgang til all informasjon ved at teksten på knappen "Blålys" forandres til "Blålys (alle)".
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Dersom du ønsker å kun vise data som er registrert av andre enn deg selv, trykk Alt+Å igjen. Teksten
på knappen "Blålys (alle)" forandres til "Blålys (andre)".

3.36 Registrere kirurgikoder

Fra Pasienthovedmenyen, trykk Ctrl+K for å registrere nye kirurgiske inngrep. Vi  kommer til  menyen
for å registrere kiurgiske inngrep.

I feltet "Inngrep" ligger de tidligere registrerte inngrepene 

For å registrere et nytt inngrep operasjonen, trykker vi Alt+N.
Vi får da opp listen over operasjonstypene som tidligere er definert under Opsjonsmenyen(se: Endre
operasjonstypene). 
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Vi velger operasjon ved å markere operasjonen og deretter trykke Enter.

Hvis det ikke er manuelt koblet en henvisning til operasjonen tidligere får vi opp følgende dialogboks.

Vi  svarer  "Ja"  hvis  vi  ønsker  å  koble  denne  manuelt.  Vi  får  da  opp  alle  henvisninger  inn  på  denne
pasienten.
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 Vi markerer riktig henvisning og trykker Enter.

Vi  kommer  da  til  "Registrering  av  operasjonsinformasjon"  hvor  vi  får  opp  informasjon  om  valgt
operasjon. Her kan vi gjøre endringer på opersajonsinformasjonen hvis dette er ønskelig.

Ved å trykke på "Vise detaljer" ser vi flere detaljer som kan endres.
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Etter at eventuelle endringer er gjort, lagrer vi endringen ved å trykke Ctrl+W. 

Vi ser nå i listen at det er registrert et nytt inngrep.
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Hvis vi  i  etterkant  av registreringen ønsker  å gjøre endringer  på inngrepet  kan vi  ved  hjelp  av  Alt+E
(Endre valgt inngrep ) og endringer på inngrepskodene gjøres ved å trykke Alt+B

3.37 Registrere prosedyrekoder

Fra pasienthovedmenyen kan  man fra  registrere  medisinske/kirurgiske  prosedyrekoder  ved  å  trykke
Ctrl+M. Se "Registrere medisinske/kirurgiske prosedyrekoder"

4 Henvisningsperiode / Episoderegistrering
(Avtalespesialister)

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

4.1 Spesialist som har avtale med HF

For  at  instillinger  til  spesialister  skal  tre  i  kraft  når  man  logger  seg  inn  i  SystemX  må  man  være
registrert som avtalespesialist i brukerlisten.
Det som er viktig her er at feltet 'Avtale med helseforetak' er riktig utfylt.
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Svar JA dersom du er spesialist og sender oppgjør til NAV.
Svar NEI dersom du er spesialist i allmennmedisin
Svar NEI dersom du er privat spesialist uten avtale med helseforetak

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

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

4.2 RESH-ID

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

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

4.2.1 Kontorinnstillinger

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

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

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

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

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

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

I tillegg er det programbrytere som gjør at programmet:

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

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

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

4.3.1 Deaktivere henvisningsperiode(resepsjonist)

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

For å deaktivere denne funksjonen må man være registrert som administrator i System X.

Stå  i  Startmenyen  og  gå  til  Opsjonsmenyen.  Gå  deretter  til  Programbrytere.  Under
"Administrasjonsbrytere" finner vi bryteren for å deaktivere henvisningsperioden.
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4.4 Meny for vedlikehold/registrering av kontaktkoder

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

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

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

Fra Opsjonsmenyen velg Alt+U.

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

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

Registrere diagnose på valgt kontaktkode
Hente kontaktkoder fra en bruker
Kopiere kontaktkoder fra meg til en bruker

4.4.1 Vedlikehold/registrering av nye kontaktkoder

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

 

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

4.4.1.1 Ny kontaktkode

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



Henvisningsperiode / Episoderegistrering (Avtalespesialister) 753

© 2016 Hove Medical Systems AS

Deretter lagrer vi med Ctrl+W. 

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

4.4.1.2 Endre kontaktkode

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

4.4.1.3 Kopiere kode fra / til en bruker

Man kan kopiere koder fra (Ctrl+H) eller til (Ctrl+K) en bruker.

Trykk f.eks. Ctrl+K for å kopiere koder til en bruker.
Liste over koder 'popper opp'. Huk av de du vil kopiere, alt. trykk 'Velg alle' for å velge alle koder.
Nederst i vinduet velger vi brukeren vi vil kopiere kodene til.
Til slutt trykk 'Kopier til bruker' for å kopiere kodene.
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Når man kopierer fra en bruker er listen over koder tom inntil man har valgt en bruker å kopiere fra.

4.5 Meny henvisningsperioder NPR

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

Åpne tidligere episoder uten å endre avsluttningstidspunktet(kun tilgjengelig
ved valg av tidligere episoder) 
Korrespodanse ( henvisninger )
Registrering av innkommende dokumenter

4.6 Kontaktregistrering/episoderegistrering ved registrering av
innkommen henvisning

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

4.6.1 Registrering av henvisningsperiode ved mottak av e-henvisning

Trykk ALT+M i  startmenyen for å gå til  oversikten over mottatte elektroniske meldinger.  Velg ønsket
elektronisk  henvisning,  og  trykk  ALT+V  (  Understrekt  V  i  feltet  'Kort  beskrivelse  av  valgt
henvisningsperiode' ) for å få tilgang til menyen for å registrere henvisningsperioden..
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Skriv  inn  en  kort  beskrivelse  av  henvisningen,  og  trykk  TAB  eller  ALT+A  for  å  velge  startdato  for
henvisningsperioden. Trykk TAB, velg deretter fra listen hvem pasienten er henvist fra. Trykk ALT+O
for  å skrive et  kort  notat  om valgt  henvisningsperiode(Valgfritt).  Du kan også hente inn faste  tekster
ved å trykke CTRL+F. 
Når du er ferdig med registreringen, trykk CTRL+W for å lagre henvisningsperioden.
Etter  at  henvisningsperioden  er  lagret,  vil  registreringen  vises  i  listen  over  henvisningsperioder(med
startdato).
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Trykk ENTER for å knytte registrert henvisningsperiode til henvisningen. Den korte beskrivelsen er nå
knyttet til henvisningen. 

Lagre ved å trykke CTRL+W. Signer deretter henvisningen på vanlig måte ved å trykke CTRL+S.
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4.6.2 Registrering av henvisningsperiode ved manuell registrering av henvisning
fra korrespondanse

Når  du  har  valgt  henvisningsmal  og  skrevet  inn  henvisningsteksten,  så  må  det  registreres  en
henvisningsperiode på henvisningen. Trykk ALT+K for å registrere henvisningsperioden.

Trykk deretter ALT+N for å registrere en kort beskrivelse av henvisningsperioden.
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Skriv  inn  en kort  beskrivelse  av  henvisningsperioden,  og trykk  TAB  eller  ALT+O for  å  skrive  et  kort
notat om valgt problem. Du kan også hente inn faste tekster ved å trykke CTRL+F. Når du er ferdig
med registreringen, trykk CTRL+W for å lagre. Trykk ENTER for å registrere henvisningsperioden på
henvisningen.
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Nå er det registrert en henvisningsperiode på henvisningen. Lagre den registrerte henvisningen ved å
trykke CTRL+W



System X brukermanual762

© 2016 Hove Medical Systems AS

Henvisningen kan du finne igjen i korrespondansemenyen.

Henvisningsperioden  vises  i  pasienthovedmenyen  i  vinduspanelet.  Valgt/aktuell  henvisningsperiode
vises alltid med rød tekst.

4.6.3 Registrering av henvisningsperiode ved innscanning av innkommet
henvisning

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

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

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

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

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

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

4.6.4 Knytte henvisning til henvisningsperiode manuelt

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

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

For å knytte henvisning til henvisningsperioden trykker vi Ctrl+K (rød K), som tar oss direkte til
korrespodanse vinduet til pasienten.
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Det første bilde vi får opp er en liste over 'ikke- knyttede' - henvisninger som pasienten har registrert
på seg. Hvis det er en av de vi skal knytte til henvisnigsperioden, markerer vi den og trykker 'Enter'.

NB! Hvis det ikke finnes noen 'ikke - knyttede' henvisninger i pasientjournalen hopper vi automatisk til
vinduet der vi må lage en (se Knytte henvsining til henvisningsperiode manuelt- lage en innkommende
henvisning).
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Da hopper vi tilbake til vinduet der vi nå kan registrere episode på pasienten og advarselen (med rød
skrift) er borte.
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4.6.4.2 Knytte henvisning til henvisningsperiode manuelt (lage en innkommende henvisning)

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

Da kommer vi til følgende vindu :

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

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

Trykk Alt+H eller Enter i Startmenyen for å få opp kartotek søke-vinduet.

4.7.1 Registrering av episoder ved henting av pasient

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

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

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

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

Hvis  vi  henter  opp  en  pasient  som  man  tidligere  samme  dag  har  avsluttet  en  episode  på,  vil  vi  får
beskjed om dette.
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Vi må nå velge om vi skal fortsette å jobbe på avsluttet periode eller på opprette en ny.

4.7.3 Registrere fastlege

For å registrere fastlegen fra pasienthovedmenyen må man først aktivere 'Vise primærlegen' bryteren.

Et nytt felt viser seg i Pasienthovedmenyen.

For å registrere primær(fast)legen klikk deg inn i feltet. Da hopper man rett over til adresselisten.
Søk opp legen i listen og trykk Ctrl+1. 
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Svar 'Ja' på spørsmålet som kommer opp.

Nå kan vi se primærlegen i Pasienthovedmenyen.
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4.8 Oversikt over pasientens kontaktregistreringer

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

4.8.1 Meny pasientens kontakt/episode registreringer

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

Når vi har kommet inn i oversikten over pasientens kontaktregistreringer kan vi markere den episoden
vi ønsker å endre. Deretter trykker vi Alt+K for å komme til kontakt/episode registrering. Koden som er
satt vil automatisk bli markert i listen.

Marker deretter den nye kontaktkoden som skal registreres og trykk deretter Enter. Når vi da er tilbake
i oversikten over pasientens kontaktregistreringer, ser vi at episoden har blitt endret.
I dette eksempelet valgt vi å bytte fra kontroll til behandling.
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4.8.3 Visning av episoder med kontaktkode X(ingen kontakt)

Når vi  henter  opp  alle  henvisningsperioder  med tilhørende episoder  ser  vi  at  alle  kontaktene har  en
kontaktregistrering.

Det er derimot mulig å registrere episoder uten kontaktregistrering (X - ingen kontakt). Disse kan vi få
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en oversikt over ved hjelp av Ctrl+X.

Denne episoderegistreringen kan nå endres ved hjelp av Alt+K (Endre episoderegistrering). 

4.8.4 Visning av ukjente kontaktkode

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

4.9 Registrering av medisinske/kirurgiske prosedyrekoder på aktuelt
problem

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

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

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

4.9.1 Endre prosedyrekoder(koble til takster)

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

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

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

4.10 Pasientregnskap NPR

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

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

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

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

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

4.11.1 Avsluttning av episoder automatisk

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

4.11.2 Avsluttning av episoder manuellt

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

4.11.3 Avsluttning av episoder fra regningskortet

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

4.11.4 Avsluttning av episoder ved dagsavsluttning

Når vi kjører dagsavsluttning (funksjon som låser resepter, diagnoser etc.) vil System X sjekke om det
er episoder som ikke er avsluttede. Hvis det er åpne episoder vil følgende skjermbilde vises:
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Listen som vises inneholder alle episoder som ikke er avsluttet. Vi ha følgende meny tilgjengelig:

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

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

4.12 Avsluttning av henvisningsperioden

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

4.12.1 Avsluttning av henvisningsperisoden ved å skrive epikrise

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

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

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

Velg riktig avsender og trykk Enter. Epikrisemalen vil nå bli hentet med valgt adresse lagt inn.
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Ved utskrift av epikrisen vil vi få spørsmål om henvisningen skal avsluttes.

Ved  å  svare  ''Ja''  avslutter  vi  henvisningsperioden.  Dette  kan  vi  se  ved  å  trykke  Ctrl+H  fra
Pasienthovedmenyen.  Vi  ser  her  at  henvisningsperioden  er  avsluttet  og  at  sluttdato  kommer  opp
automatisk. 
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Etter å ha gått ut av Pasienthovedmenyen vil også farven på aktuell henvisningsperiode endres fra rød
til svart.

4.12.2 Avslutte henvisningsperioden direkte fra pasienthovedmenyen

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

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

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

4.13 NPR melding

NPR meldingen. En kort innføring:

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

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

4.13.1 NPR rapportering

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

4.13.1.1 Bryteroppsett

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

sende NPR meldingen elektronisk .

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

registrering på venstre siden.

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

melding elektronisk ) skal være aktiv ( grønn ).

mailto:support@systemx.no
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4.13.1.2 Generere og sende elektronisk NPR melding

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

Deretter må vi trykke inn bryteren for flere valg.

Deretter trykker vi Alt+R.

Følgende vindu åpner seg :

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

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

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

4.13.1.3 Ny NPR rapport

Fra menyen 'NPR meldings uttrekk' ( se forrige bilde ) trykker vi Alt+N for å generere
en ny NPR rapport. Vi må deretter sette opp periode vi tar uttrekket for. Dette gjøres
ved hjelp av kalenderen ( kan også tastes inn direkte i datofeltet ).

Når perioden er satt opp, må vi velge bruker utrekket skal tas for. Dette gjøres ved å
trykke Alt+B eller klikke seg inn i 'Brukere' - feltet rett under ' Periode ' - feltet.
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Utrekkstype på høyre siden av vinduet er satt opp på forhånd og skal stå med ' R ' (
står for ' Alle pasienter med regningskort med NAV takster ') og Versjon nr. 47.06.

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

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

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



System X brukermanual800

© 2016 Hove Medical Systems AS

Vi velger ' Episoden ' og trykker ' Enter '.

 Etterhvert  som  man  retter  opp  feilene  vil  man  se  at  dette  er  blitt  gjort  ved  at  det
registreres en grønn pil i feltet ''Åpnet''.

Det har kommet to nye sorteringsmuligheter for å se på kort med ' spesifike feil '.
- Henvisningsperioder uten tilknyttet henvisning ( man bruker denne for å se kun kort
som ikke har knyttet henvisning til henvisningsperiode )
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- Inverter utvalg ( Inverterer alle andre sorteringsvalg vi har huket av for ).

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

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

4.13.1.4 NPR pasientidentitetsfil

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

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

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

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

Følgende vindu kommer opp :

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

Import  programmet  håndterer  innkomne  EDI-meldinger  og  gir  oss  tilgang  til  å  sette  opp
brukerkoblinger som gjør at meldingen som kommer til kontoret automatisk blir knyttet til riktig lege på
kontoret.
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5.1 Lese inn nye meldinger manuellt

Start opp programmet Import.

Vi  logger  inn  med  samme  brukernavn  og  passord  som  i  System  X  for  deretter  å  velge  dato
(Medhjelpere må også velge legen de skal jobbe for ).

Vi kommer deretter til startmenyen i Import-programmet.

 Får å komme til menyen for innlesning av meldinger trykker vi Alt+M.
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Vi  trykker  deretter  Alt+L  for  å  lese  inn  nye  meldinger.  Når  disse  er  lest  inn,  trykker  vi  Exit  for  å  gå
tilbake til startmenyen og avslutter programmet med å trykke Exit. 

Meldingene som blir lest inn, legger seg til signering i System X under Alt+M og Alt+L fra Startmeny .

5.2 Lese inn meldinger fra karantenelista

De  meldingene  som  feiler  ved  manuell  eller  automatisk  innlesning  legger  seg  i  karantenelista.  Fra
karantenelista  kan  vi  manuelt  lese  inn  hver  enkelt  melding  og  eventuelt  rette  opp  det  som  gjør  at
meldingen feiler. 

Fra  menyen  "Innlesning  av  elektroniske  overførte  data"  må  vi  trykke  Alt+Q  for  å  komme  til
karantenelista.

I karantenelista får vi en oversikt over de meldingene som har feilet under innlesning. Det gule feltet
nederst i vinduet forteller oss hvorfor meldingen har feilet under innlesning.
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Oversikt over karanteneliste menyen:

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
EXIT Gå ut av vinduet
Alt+I Merke/avmerke for innlesning
Alt+M Hente melding til innlesning
Alt+A Hente valgte melding til Medilink sitt meldingsområde til WRK katalogen
Alt+H Hente pasientdata for valgt melding

Alt+B Hente informasjon fra koblingstabellen
Alt+K Kalender  for  endring  av  rekvisisjonsdatoen.  (Se  System  X  når

undersøkelsen ble gjort)
Alt+F Fjerne labsvar som allerede er lagt inn på pasienten
Alt+L Legge inn prøvetakingsdato for mikrobiologi svar i kolonnen "Testdato"
Alt+J Vise journalnotater på valgt pasient
Alt+O Oversikt over laboratorierekvisisjoner
Ctrl+DEL Slette valgt melding

Ved å se hvorfor meldingen har feilet under innlesning, kan vi rette opp disse feilene ved å benytte oss
av de forskjellige knappene i menyen.

I eksempelet over ser vi at programmet ikke klarer å koble riktig lege til meldingen. Hvis vi trykker Alt
+B, vil vi få oversikt over alle legene på kontoret og deres koblinger mot andre legekontor, laboratorier
og sykehus. Fra listen velger vi riktig lege og avsender og deretter trykker Enter.

Når mottaker er valgt kan vi lese inn meldingen på nytt ved hjelp av Alt+M.

5.3 Brukerkoblinger

For  at  vi  skal  kunne  motta  EDI  meldinger  må  det  settes  opp  brukerkoblinger  til  avsender  av
meldingene. Dette gjøres ved å trykk Alt+B fra menyen "Innlesning av elektronisk overførte data ".
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Vi kommer da inn i oversikten over koblinger mellom avsender og kontorets leger.

Vi har mulighet til å endre eksisterende koblinger ved hjelp av Alt+E, eller opprette nye ved å trykke Alt
+N.

Hvis vi ønsker å endre en brukerkobling får vi opp følgende vindu:

Etter at endringene er utført må man trykke Enter for at endringen skal lagres.
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Skal vi lage en ny kobling får vi opp følgende dialogboks:

Vi må bekrefte at vi ønsker registrer en ny kobling. Vi får da opp listen over laboratorier/kontorer. De vi
kan kommunisere med har en EDI-adresse registrert i kolonnen "EDI-adresse".

MERK!  Ønsker  man  å  kommunisere  med  nye  laboratorier/kontorer,  må  dette  gjøres  av
 programleverandør:

Vi må velge avsender fra listen og deretter trykke Enter .

Når vi trykker Enter får vi spørsmålet om å velge lege som skal kobles mot avsender. 
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Svar "Ja" for å gå til listen over brukere på kontoret.

Listen viser alle aktive brukere på kontoret,

Velg riktig mottaker av meldingen og trykk Enter.

Vi ser nå at vi har lagt inn en kobling mellom avsender og valgt lege i listen.
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