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Ressurstimebok
Fastleger kan dele en felles timebok som er tilgjengelig for innbygger på Helsenorge. Ressurstimebok er også tilgjengelig for kommunale
tjenester som legevakt og smittevern. Innbygger kan logge inn på Helsenorge og bestille time til testing av koronasmitte og vaksinering
gjennom fastlege eller Helsekontakt.






Helsenorge integrasjon i CGM Journal (les mer på våre nettsider)
Tilgang til tjenesten hos Helsenorge (bestill via NHN kundeportal)
HER-id registrert på tjeneste/bruker
Bruker eller tjeneste må være tilknyttet ressurstimeboken

Gå til Norsk Helsenett for teknisk informasjon, veiledninger, planlagte endringer og annen informasjon
Gå til Norsk Helsenett for veileder i ressurstimebok på Helsenorge

Gå til Norsk Helsenett for veiledninger i bruk av Helsenorge portalen for innbyggere

Behandle avtaleforespørsler i ressurstimeboken
Oversikt over tilgjengelige og bookede avtaler finner du i Timebok. Her kan du også legge inn nye timer eller behandle avtaler med innbyggere.
Vi har lagt inn nye kontakttyper, Selvplukk ressurstimebok (SR) hvor timen er tilgjengelig på Helsenorge og kan bookes av innbygger og Tildeling ressurstimebok (TR) hvor du selv tildeler timene i
Timebok og innbygger varsles via Helsenorge. Du kan også sette opp egne kontakttyper.

Hvis du vil tildele en time dobbeltklikker du på
en tom time og søker etter innbygger. Når du
har valgt innbygger kommer du videre til
registrering av avtalen. Her kan du blant annet
velge kontakttype, oppmøtested og legge inn
beskjed til innbygger.
Dersom du mangler timer kan du høyreklikke for
å sette inn ledige timer.

Høyreklikk på en avtale i timeboken
dersom du for eksempel ønsker å flytte
eller avbestille avtalen.

Om innbyggeren avbestiller en time på Helsenorge
kan denne automatisk aksepteres, eller kreve at
brukeren aktivt bekrefter avbestilling i timebok.
Dette endres i Administrasjon/Tilgangskontroll. Se
brukerveiledning for Helsenorge på våre nettsider.

Oppsett av timer i ressurstimeboken
Timeoppsett kan du sette inn på ønsket dato direkte i modulen Timebok. Du kan se veiledning på våre nettsider dersom du ønsker å
sette inn samme timeoppsett over en periode, dette gjøres i Administrasjon.

Høyreklikk i timeboken og velg Sett inn time … Her kan du velge om du vil sette inn en enkel time eller et timeoppsett:




Velger du Enkelttime angir du tidspunkt, varighet på timen og avtaletype.
Velger du Timeoppsett må du angi tidsrommet og intervall. Du kan også legge inn eventuelle opphold (pauser) og oppmøtested.
Husk å angi en Avtaletype tilpasset ressurstimeboken. Les mer om dette på siden om avtaletyper.

Sett gjerne opp flere timer på samme tidspunkt i
ressurstimeboken på Helsenorge.
Du kan sette inn en enkelttime og gjenta prosessen. Du kan også
sette inn et timeoppsett over et tidsrom via Administrasjon.
Marker flere timer og høyreklikk for å angi Avtaletype på alle
markerte timer samtidig.

Dersom man har mange timer, bør man generere ny timebok
en dag eller to i forveien, og vi anbefaler av ytelseshensyn at
man ikke har mer enn 3-400 oppføringer i timeboken hver
dag. Opprett heller flere timebøker dersom dette er aktuelt.

Avtalestatus i timeboken
Høyreklikk på en booket avtale for å velge eller endre avtalestatus.
Du kan også lage egne avtalestatuser og bruke disse til å få oversikt over hvilke forberedelser eller
tilpasninger man må gjøre før innbyggeren kommer til timen.

Logg inn som Administrator. Åpne Administrasjon og velg Lag ny bruker, Timebok og gå til fanen Avtalestatus.
Velg Ny for å opprette en ny avtalestatus eller marker en avtalestatus og velg Rediger for å endre eksisterende.

Lage ny eller endre ressurstimebok
Logg inn som Administratorbruker, velg Administrasjon og finn Timebok. Her kan du velge fanen Administrer timebøker, og ser en oversikt over hvilke timebøker som er tilgjengelige på
enheten du er logget inn på. Her kan du opprette nye eller redigere eksisterende timebøker.

Velg Opprett ny timebok. Når du får opp innstillinger for timeboken haker du av for Ressurs.
Angi Navn og Forkortelse. Hak av for Aktiv Ressurs.
Nederst kan du angi Type ressurstimebok. Angi dette riktig i henhold til bruken, dette sendes til
Helsenorge slik at de kan tilpasse visningen av timeboken.

Under Tekst som vises på Helsenorge kan du legge inn korte beskjeder, opptil 200 tegn.

Avtaletyper
Vi har laget to nye avtaletyper tilpasset bruk av ressurstimebok. Logg inn som
Administratorbruker, velg Administrasjon og finn Timebok. Gå til fanen Time ogog avtaletyper for å endre eller lage nye avtaletyper.

Dersom du velger denne typen vil timen være synlig i ressurstimeboken på
Helsenorge og innbyggeren kan selv booke timen.

Denne er ikke synlig på Helsenorge og timer kan kun bookes fra journalsystemet.

Vær oppmerksom på at oppdateringen ikke legger inn de nye avtaletypene
dersom du allerede har egendefinerte avtaletyper med kode «SR» eller «TR».
Du kan selv opprette nye avtaletyper til ressurstimeboken med en annen kode.

Du kan også definere avtaletyper selv til bruk i ressurstimebøker. Velg Ny, eller Rediger markert avtaletype, for å velge avtaletype. Du må angi
Kode, Kan ha pasient og Beskrivelse. Pasientvarsel via Helsenorge styres ikke fra CGM Journal. Egne valg for helsenorge:
Synlig på helsenorge.no for innbygger


Timen er synlig for innbygger i timeboken på Helsenorge.

Kan bestilles av innbygger på helsenorge.no


Timen kan bestilles av innbygger på Helsenorge. Fjern haken dersom innbygger må kontakte klinikken direkte for å bestille.

Timer kan bookes av innbygger


Angi om timen kun kan bookes på spesielle tidspunkter. Kan brukes for eksempel til å tilgjengeliggjøre hastetimer på et bestemt tidspunkt.

Knytte bruker til ressurstimebok
Logg inn som deg selv eller Administratorbruker, velg Administrasjon og finn Helsenorge - Ressurstimebøker.
Velg først hvilken stilling du ønsker å knytte til ressurstimeboken. Marker deretter en ressurstimebok og flytt fra Tilgjengelige ressurstimebøker til Valgte ressurstimebøker.
Vær oppmerksom på at dersom du er logget inn med egen bruker, kan du kun endre egne tilganger.

Husk at du må gjenta denne prosessen for
alle brukere som skal være tilknyttet
ressurstimeboken på Helsenorge.

Nyttige tips

Pasientvarsling på SMS støttes bare for innbyggere som er aktive på Helsenorge, og det vil kun sendes ut påminnelser fra ressurstimebøker som er koblet til Helsenorge. Ressurstimebøker
som ikke er tilknyttet Helsenorge kan ikke brukes til SMS påminnelser.

Dersom pasienten mangler fastlege på klinikken eller legen ikke bruker ressurstimeboken, vil du få opp et varsel ved registrering eller flytting av
avtale. Helsenorge må vite hvilken bruker som sendte melding til innbygger. Følg informasjon i varsel for å fortsette.

En ressurstimebok som er tilgjengelig på Helsenorge kan kun være tilknyttet en enkelt tjeneste, og kan ikke tilknyttes andre tjenester
eller fastleger. En enkelt tjeneste kan ha flere ressurstimebøker, for eksempel til lab og vaksine.

Dersom du mottar en timebestilling fra en innbygger på Helsenorge betyr dette at vedkommende er digitalt aktiv.
Om du trenger å sjekke om personen er digitalt aktiv kan du søke etter pasient. Se etter digital status i forhåndsvisningen til høyre når du markerer pasienten. Se etter ikonet for Helsenorge
(rød HN) bak ePortal. Du kan også oppdatere pasientens digitale status ved å trykke på ikonet med grønne piler.
Når du legger inn en time manuelt sjekker programmet automatisk om pasienten er aktiv på Helsenorge. Du vil se samme ikoner i SMS-kolonnen i timeboken.

•

