
Ny statistikk modul 
 

Stå i System X startmeny: 

Trykk svart 1 (alt + 1) 

 

Trykk på svart R (alt + R) 

 

 

LEGE 

Nå man går inn første gang via R så får man opp dette vinduet. Dette gjelder bare 

legene. Medhjelper kan bare se lister hvis legen har generert noen lister over 

pasienter. 

 

 



Og er nå klar for å legge inn kriterier for å søke opp pasienter. 

 

 

 

Svart G (alt+ G): Generer liste. 

Rød W (ctrl + W): Lagre listen. 

Svart D (alt + D): Diagnoser man kan velge selg. 

Laste inn diagnoser: Diagnoser fra eHelse. 

Rød Del (ctrl + Del): Slette en og en diagnose. 

Fjern alle diagnoser: Sletter alle diagnoser man har valgt. 

Svart R (alt + R): Resepter 

Svart V (alt + V): Vaksiner 

 

• Man kan velge alder, diagnoser, resepter og vaksiner i genereringsvinduet. 

 

Når man har lagt inn kriteriene man ønsker å søke på, og har generert listen. Så kan 

man velge å lagre listen eller generer en ny liste. 



Når man søker opp medisiner, så må man velge om man søker på ATC koder, 

medisin navn eller både medisin navn og ATC koder. Husk rød W (ctrl + W) 

 

Man kan også velge fra og til dato. Velger man ikke noe dato så tar den fra dag en til 

dagens dato. Dette gjelder både diagnoser, medisiner og vaksiner. 

 

Skriv inn navnet på listen og trykk rød W (ctrl + W) 

 



Nå er listen lagret. Man får opp en boks som sier at listen er lagret. 

 

• Man kan nå lage en ny liste eller trykke exit for å komme seg tilbake til fastlege 

pas. Statistikk. 

Men hvis man har vært inne og laget en liste fra før, så kommer man inn i dette 

vinduet når man trykker på R. 

 

Exit: Ut av vinduet. 

Svart G (alt + G): Generer eller regenerer liste. 

Rød DEL (ctrl + delete): Slette valgt liste. 

Logging til journal: Grønn så logger man til journalen, rød ingen logging til journal. 

Rød U (ctrl + U): Utskrift muligheter. 

Svart H (alt + H): Hente pasient fra liste, man kan også stå på en pasient og trykke 

enter. 

Svart L (alt + L): Merke pasient som behandlet. Dette gjelder bare hvis pasienten er i 

blå skrift. 

Rød DEL (crtl + delete): Står på en pasient og sletter pasienten fra listen. 

Rød O (ctrl + O): Opphevet slettet pasient.  

Vis slettet/flyttet pas.: Bryter for å vise pasienter som er flyttet eller slettet. 



Her kan man søke i de listene man har valgt å lagre fra tidligere søk. 

Husker man hva listene heter, kan man bare stå i feltet og skrive inn navnet på listen. 

 

Og listen vil komme opp. 

Man kan også bruke rullegardinen for å se over lister man har laget. 

 

 

 

Velg listen man ønsker å jobbe med. Og pasientene bli listet opp slik. 

 

 

• Man kan merke en pasient og trykke enter og man kommer inn på pasienten. 



• Man kan slette de pasientene man mener er falske positive. 

• Enten en og en, eller flere samtidig. 

 

Skal man slette flere pasienter samtidig så holder man inne CTRL og klikker på de 

pasientene man ønsker å slette. Ønsker man å slette flere etter hverandre så står 

man på første pasient som skal slettes og så holder man inne SHIFT og klikker på 

siste pasient som skal slettes. 

Trykk så på DEL (ctrl + delete) 

• Har man vært uheldig å slette en pasient for mye, så har man mulighet til å 

oppheve slettingen. 

Man må sette på bryter Vis Slettende pasienter/flyttede pas. 

 

• De pasientene som er slettet er med rød skrift. 

• Merk pasienten som man ønsker å oppheve sletting på og trykk rød O (ctrl + 

O) 

 



• Man kan slette lister som er lagret. Hvis man velger å slette en liste, så kan 

man ikke oppheve sletting av liste i ettertid. 

Stå på listen som skal slettes og trykk DEL eller (ctrl + delete), man må skrive en 

slette kommentar før man får slette listen. 

 

 

• Man har mulighet til å forandre navn på listen man har lagret. 

 

Velg listen som skal skifte navn og trykk på ---→ Og skriv det nye navnet og trykk på 

rød E (ctrl + E) 

 

 

 

 



Flytte pasienter mellom lister: 

 

• Man kan flytte pasienter mellom lister.  

Velg pasient som skal flytte. Helt nede i vinduet, kan man velge en ny liste. Trykk på 

rød F (ctrl + F) for å flytte pasient fra en liste til en annen. 

 

 

 

Generere ny liste: 

 

Stå i fastlege pas. Statistikk modulen og velg svart G (alt + G) 

Har man generert lister fra før, får man opp følgende spørsmål. 

 

 

• Ønsker man å regenerere listen på nytt, svarer man ja.  

• Ønsker man å lage en hel ny liste, svarer man nei. 

 



MEDHJELPER 

 

 

Sort V (alt + V): Velge lege 

Rød U (ctrl + U): Utskrift 

Svart H (alt + H): Hente pasient 

Knapp for å velge om man ønsker logging til journal. 

 

 

 

• Medhjelper får frem listene som legen har lagret og bearbeidet. 

 

Velg listen som medhjelper skal jobbe med. 

Medhjelper bruker menyen til høyre i modulen. Der kan man merke av om man har 

ringt pasienten, sendt SMS eller brev, om pasienten ønsker vaksine eller ikke. Man 

kan legge til kommentarer på hver pasient. Husk å lagre ved rød W (ctrl + C). 

 

• Man kan ikke slette eller legge til noe i boksene diagnose og ATC/medisin 

navn. 

 


