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1.

OM PROGRAMMET OG
ADMINSTRASJON

WinMed3 Helse kan skaleres fra små og mellomstore helsestasjoner til store
komplekse organisasjoner med ulike profesjoner og roller. Skjermbilder,
menyer og moduler kan tilpasses hver enkelt bruker i tråd med den enkeltes
arbeidsflyt og personlige preferanser. De fleste av tilpasningen utføres i
modulen Administrasjon. Noen av disse tilpasningene kan gjøres av
brukerne selv, mens andre må utføres av en administrator eller superbruker.
Når programmet er startet kan Administrasjon startes på flere måter.


Klikk på
eller
Administrasjon.



Klikk på

eller

-ikonet øverst til venstre og velg Annet –

-ikonet øverst til venstre og klikk på knappen

.


Bruk hurtigtasten Ctrl+Shift+A.



Klikk på ikonet

Administrasjon i ikonrekken øverst i bildet.

Til venstre i Administrasjon-bildet ser du en trestruktur. Det er her du velger
hva du skal gjøre noe med, for eksempel fargevalg i Timebok.

Trestrukturen er delt inn i disse hovedgruppene:


Modulspesifikke innstillinger



Generelle innstillinger



WinMed logg



Sikkerhetsinnstillinger



Rapportering og statistikk

Om programmet og adminstrasjon
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Nederst i høyre hjørne på alle bilder i Administrasjon er knappen Ok, som
lagrer/utfører valgene du har gjort og lukker vinduet. Avbryt avbryter
handlingen du holder på med og lukker vinduet. Bruk lagrer opplyninger
underveis når du er i prosedyrer som har mange steg eller handlinger.
Alle valgene i Administrasjon er beskrevet i en egen håndbok, og det
forekommer derfor et antall henvisninger i denne brukerhåndboka til
Administrasjon-håndboka.
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Om programmet og adminstrasjon

2.

STARTE OG AVSLUTTE WINMED3
HELSESTASJON

For å logge inn trenger du et passord. Passordet er likt uansett hvor du
jobber (hvis du har flere stillinger).

2.1.

Logge inn

1. Dobbeltklikk på WinMed3-ikonet.
2. Velg navnet ditt fra listen øverst.
3. Tast inn passordet ditt.

4. Velg ønsket stilling for den journaltypen du skal arbeide med.
5. Klikk på Ok.
6. Du ser Min hovedmeny. Herfra kan du starte alt du ønsker å gjøre i
WinMed3.

Starte og avslutte WinMed3 Helsestasjon
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2.2.

Endre passord

Etter at du er opprettet som ny bruker og har fått et passord av administrator,
bør du endre dette til et passord kun du kjenner til.
1. I hovedmenyen klikker du på
Endre passord (hvis du ikke ser
ikonet, kan du høyreklikke på ikonrekken og velge Oppsett for å legge
det inn).
Eller: Klikk på
passord.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Endre

2. Skriv inn det nye passordet, som må ha minst seks karakterer, og bekreft
det. Passordet blir endret når du klikker Ok.

2.3. Bytte rolle, bruker eller avslutte programmet
1. Klikk på
Bytt rolle hvis du har flere roller (stillinger) og vil logge
deg inn med en annen. Dette sparer tid fordi programmet bare må laste
inn de modulene som trengs for den nye rollen.
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2. Klikk på
maskin.

Bytt bruker hvis en annen bruker skal bruke samme

3. Klikke på

Avslutt hvis du vil avslutte WinMed-programmet.

Starte og avslutte WinMed3 Helsestasjon

3.

TILPASSE PROGRAMMET FOR DINE
OPPGAVER, SKRIVE UT

Enten du er i hovedmenyen eller inne i en journal, har du mange muligheter
for å tilpasse programmet slik at det passer best mulig til dine oppgaver.

3.1.

Modul-ikoner

Det er flere veier å gå for å åpne den modulen du vil arbeide i. Du kan
klikke i ikonrekken øverst i bildet:

Eller du kan klikke på arkivikonet øverst til venstre i bildet og velge fra
menyen:

I denne håndboka forklarer vi begge fremgangsmåtene, slik at du lettest
mulig kan finne hva som passer best for deg.
Legg merke til at enkelte ikoner, for eksempel Korrespondanse, har en
nedtrekksmeny hvor du kan velge hva du vil gjøre i denne modulen. Legg
også merke til at du kan gjøre mange valg også med hurtigtaster, slik som
Ctrl + Alt + H for Henvisning.
På side 199 finner du en oversikt over alle hurtigtastene i WinMed3
Helsestasjon.

Tilpasse programmet for dine oppgaver, skrive ut
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3.2.

Endre utseendet på hovedmenyen

Programmet blir levert med et standard utseende på hovedmenyen. Men du
kan selv fritt velge hvilke vinduer som skal vises på skjermen. Høyreklikk
hvor som helst menyen og hak av for hvilke vinduer du ønsker å se.

Du kan også flytte vinduene eller endre størrelsen ved å klikke og dra.
Valget Automatisk gir lik størrelse på vinduene. Hvis du vil at et vindu skal
fylle hele skjermen, kan du dobbeltklikke i navnefeltet øverst i vinduet.
VIKTIG! Ikke klikk på X-knappen for å redusere vinduet til normal
størrelse igjen. Da forsvinner vinduet, og du må legge det inn på nytt som
forklart ovenfor. I stedet dobbeltklikker du i navnefeltet én gang til.
På samme måte kan du velge hvilke ikoner (knapper) som skal vises i
menylinjen øverst. Høyreklikk i linjen og velg Oppsett. I vinduet som
kommer opp kan du klikke på Legg til eller Fjern for å legge til eller fjerne
ikoner fra menylinjen. Du kan også endre ikonenes plassering i menylinjen
ved å flytte dem oppover eller nedover i den venstre listen. Til høyre i
vinduet kan du velge størrelse på ikonene og om de skal ha tekst eller ikke.
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TIPS: Dersom du vil tilbake til standardoppsettet, velger du Sett tilbake
til standardoppsettet. Vær oppmerksom på at noen av ikonene du hadde
fremme ikke vil vises hvis de ikke ligger i standardoppsettet.
I boka vil du finne at vi i teksten viser både ikonet og navnet, for eksempel
Endre passord, eller bare navnet, for eksempel Kasse.

3.3.

Utnytte plassen på skjermen

Størrelsen på de forskjellige vinduene i hovedmenyen kan justeres ved å
klikke på sidekantene og dra. Plasseringen bestemmer du ved klikke og dra i
tittellinjen. Det er ikke gunstig å jobbe i skjermbilde hvor de enkelte
vinduene ligger hulter til bulter.

Etter enkel tilpasning kan skjermbildet bli svært oversiktlig:

Tilpasse programmet for dine oppgaver, skrive ut
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3.4.

Generelle innstillinger

Avhengig av skjermstørrelse og skjermoppløsning på din PC kan du gjøre
visse innstillinger for å få maksimal utnyttelse av programmet som verktøy.
Kolonnene i timeboka er et eksempel på dette, men husk at dette gjelder de
fleste skjermbilder med kolonner. Dette er beskrevet på side 139.
Du kan velge farger på tittelfelt, bakgrunner og på de ulike avtaletypene i
timeboka, (se Administrasjon-håndboka, Lage timebøker for helsestasjon,
Modulspesifikke innstillinger – Timebok, fanen Farger), og for- og
bakgrunnsfarge i forskjellige felt i modulen Laboratorie (se Administrasjonhåndboka, Modulspesifikke innstillinger – Lab, fanen Farger).
Ved hjelp av modulen Administrasjon kan WinMed3 Helsestasjon
tilpasses slik at programmet blir skreddersydd for din helsestasjon og
arbeidsmåten til de individuelle brukerne. Dette er beskrevet i
Administrasjon-håndboka.

3.5.

Skrive ut lister

Du kan skrive ut innholdet i vinduer som inneholder lister, for eksempel
personer funnet i bildet Hent person (Personsøk og Journalsøk), ved å
klikke i listen og så trykke funksjonstasten F9.
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4.

FINNE EN PERSON I SYSTEMET

I dette kapitlet forklarer vi hvordan du henter fram en person fra kartoteket –
for eksempel for å foreta en konsultasjon. Du kan søke både blant personer
som har journal, og blant de som er registrert i systemet uten å ha en aktiv
journal.
Du kan søke i kartoteket for din egen enhet, distrikt, bydel eller by –
avhengig av hvordan dere er organisert.

4.1.

Hent person

1. Fra Min hovedmeny klikker du på Hent person øverst til venstre. Du
ser skjermbildet Hent person.
TIPS: Det finnes også en versjon som gir deg mulighet til å begrense
søket slik at det går raskere i store databaser. Modulen heter Hent
person V2 og blir beskrevet nedenfor.
2. Den enkleste måten å hente en person på, er å taste inn Fødselsdato og
trykke på Enter ( -tasten, eller Søk-knappen).

Men du kan også taste inn etternavnet, fornavnet eller deler av disse.
Legg merke til at personen(e) er registrert med etternavn først, deretter
fornavn, men du trenger ikke søke i denne rekkefølgen.

Finne en person i systemet
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MERK! Legg merke til at dersom det er haket av (
) for søk blant
personer med aktiv journal, får du treff på bare de som har journal ved
den enheten du er pålogget.
Fjern haken (
) og søk på nytt for å sjekke om vedkommende er
registrert andre steder i systemet, for eksempel på et annet distrikt, eller en
annen enhet eller bydel. Dette søket vil også avdekke personer som er
registrert uten å ha fått journal.
3. Du får opp en liste over de personene som oppfyller søkekriteriene.
4. Hvis du skal foreta en konsultasjon, dobbeltklikker du på ønsket person.
Les videre på side 34.
Hvis du ikke skal ha en konsultasjon, men bare registrere opplysninger om
vedkommende, klikker du først på navnet og deretter på Åpne personalia.

4.2.

Hent person V2

Det finnes også en versjon som heter Hent person V2.

I dette bildet kan du begrense søket mer – og dermed går det raskere. Søker
du på Jensen får du opp alle som har Jensen som etternavn eller fornavn,
ikke om man bare har Jensen som mellomnavn. Søker du på Mari får du alle
som heter Mari, ikke Marianne eller Marit. Ønsker du å utvide søket setter
du % foran og bak søkeordet, eller bare haker av for Bruk utvidet søk.
TIPS: Denne opsjonen kan du ha som en standard innstilling ved å hake
av for Utvidet personsøk (ny versjon) i modul Administrasjon –
Pasient.
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4.3.

Journalsøk – utvide eller begrense søket

Du kan skreddersy søket, og bruke det som et planleggings- eller
statistikkverktøy. Du kan for eksempel hente fram journalene til 4-åringer
som ikke har vært inne til 4-årskontroll ennå. Eller er du kan hente fram alle
personer som er i oppfølgingsgruppe 3 eller 4. En jordmor kan hente fram
alle gravide som har termin innenfor et bestemt tidsrom. Det er også mulig å
hente alle barn som har oppfølgingsgruppe høyere enn null.
1. I søkebildet Hent person klikker du på fanen Journalsøk.
2. Klikk på Predefinerte journalsøk og velg fra menyen hvilke journaler
du ønsker å søke etter, for eksempel personer som mangler en vaksine.

3. I rammen Søkeparametre kan du avgrense søket ytterligere, for
eksempel ved å velge tidsrom. Rammens innhold er avhengig av hva
slags søk du har valgt. I vårt eksempel kan du angi hva slags vaksine det
gjelder.
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4. Klikk på Søk-knappen nederst for å starte søket. Resultatet kommer opp
i nederste halvdel av skjermen.
TIPS: Du kan redigere kolonnene mens du har søket fremme. Ved å
klikke i kolonneoverskriftene kan du sortere søkeresultatene etter
navn, fødselsdato, alder eller hva du vil.
TIPS: Ved å høyreklikke i kolonnene kan du velge Vis/skjul
journaldetaljer.
TIPS: Du kan også dobbeltklikke på personen i listen for å komme
inn i personens journal. Når du lukker journalen, er du tilbake til
listen.
MERK! Ved å fjerne haken for ‘fast helseperson’ søker du i hele
basen. Beholder du haken på, kan du under knappen Velg stilling
finne andre som jobber på helsestasjonen.

4.4. Journalsøk – åpne og tomme kontakter
1. Du er i fanen Journalsøk. Klikk på Predefinerte journalsøk og velg
Kontakt og Journaler med åpne kontakter.
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3. Hvis du klikker på Søk uten å gjøre noe annet i bildet, får du opp
journaler med åpne kontakter. Dette skyldes at kontakten inneholder
usignerte elementer.
Markerer du en journal her, kan du gå videre til journalen og fullføre det
som er ugjort eller usignert, eventuelt se hvem det er som har noe ugjort
eller usignert.
4. Hvis du haker av på Søk etter journaler med tomme kontakter søker
du på journaler med tomme kontakter. Det er helt ufarlig å slette disse –
og knappen Slett tomme kontakter gjør nettopp dette for deg.
VIKTIG! Det kan ta noen minutter hvis du jobber en stor base.
TIPS: Vi anbefaler at du rydder opp i dine åpne kontakter ofte, så du
slipper å gjøre store søk.
Du kan også rydde opp i åpne kontakter ved å slette dem i
kontaktbildet.

4.5.

Journalsøk – journalansvarlig

Her kan du enkelt finne journaler hvor journalansvarlig tilhører annen
bydel/distrikt enn journal, hvor fast helseperson tilhører annen bydel/distrikt
enn journal og hvor fast helseperson tilhører annen enhet enn journal.
1. Du er i fanen Journalsøk. Klikk på Predefinerte journalsøk og velg
Journal og Journalansvarlig.
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Hvis det ikke er riktig tilhørighet mellom journaler, fast helseperson eller
journalansvarlig, blir dette merket med farget tekst. Du kan lett rydde opp i
dette ved å masseoverføre journaler til riktig enhet, journalansvarlig eller
fast helseperson (se side 81).

4.6.

Journalsøk – journalhistorikk på overførte
journaler

Du har mulighet til å se journalhistorikk på journaler som er overført til en
annen enhet via journaloverføring og masseoverføring.
1. Du er i fanen Journalsøk. I nedtrekksmenyen Predefinerte journalsøk
velger du Journal og Journalhistorikk.

Hvis ikke Søk utenfor egen bydel er aktivert, må du først klikke på Velgknappen ved siden av Forrige enhet.
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5.

5.1.

REGISTRERE EN PERSON I
SYSTEMET
Journal eller forregister?

I dette kapitlet forklarer vi hvordan du registrerer en person med personalia
og oppretter en journal. En person kan ha flere ulike journaler, for eksempel
en barnejournal og en ‘helsestasjon for ungdom’-journal.
Du kan registrere personen med personalia i systemet uten å opprette en
journal. Du registrerer da vedkommende i det såkalte forregisteret.
Forregisteret er et nyttig verktøy som du kan bruke til mange ting. Du kan
for eksempel registrere personer som skal flytte til ditt distrikt eller personer
som skal være med i en smittevern-undersøkelse.
Det vanligste er å gjøre dette ved å hente inn opplysninger fra
folkeregisteret, men det kan også gjøres manuelt.

5.2.

Registrere personalia ved hjelp av
folkeregisteret og opprette journal

Når du skal registrere en ny person, kan du spare mye tasting ved å hente
opplysninger fra folkeregisteret.
MERK! Når du søker i folkeregisteret, anbefaler vi at du bruker navn
(fornavn, etternavn eller begge deler), fødselsdato, og eventuelt
personnummer. Du må skrive inn hele navnet. Hvis du staver navnet feil,
vil systemet tolke det du skriver fonetisk (sånn som det høres ut) og gi deg
en liste med navn som ligner.
Systemet aksepterer kun seks siffer i fødselsdatoen. Hvis du søker på en
person som er født i 2005, kan du få opp personer som er født i 1905.
Før du kan registrere en person, må du gjøre et søk for å sjekke om
vedkommende har journal ved din enhet (hake på
). Du får da treff på de
som har journal ved den enheten du er pålogget.
Deretter sjekker du om vedkommende er registrert andre steder i systemet
(hake fjernet
), for eksempel på et annet distrikt, eller en annen enhet
eller bydel. Dette søket vil også avdekke personer som er registrert uten å ha
fått journal.
1. Fra Min hovedmeny klikker du på
fødselsdato (DDMMÅÅ).
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Hent person og taster inn
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2. Hvis personens navn kommer opp i listen nedenfor, har vedkommende
allerede fått journal, eller er registrert i forregisteret ved din enhet. Da skal
vedkommende ikke registreres en gang til. Mer om journaler på side 34.
3. Hvis personens navn ikke kommer opp, gjør du et nytt søk etter å ha
fjernet avkrysningen ved Søk kun blant personer som har en aktiv
journal. På den måten kan du oppdage om personen er registrert i
systemet utenfor din enhet/bydel eller distrikt.
4. Nå er det to muligheter:
 Navnet kommer ikke opp: Vedkommende er ikke registrert. Klikk
på Ny-knappen nederst for å registrere vedkommende.
 Navnet kommer opp: Vedkommende er registrert, men har ikke
journal ved din enhet. Vedkommende kan allikevel ha journal hos en
annen enhet. Klikk på lenken Vis journaler. Neste bilde gir en
oversikt over personens journaler. Skal du opprette ny journal hos
deg, klikk øverst i bildet Lag ny journal og benytt fremgangsmåten i
steg 13.
I større byer der journalen ligger på annen bydel kan du sende en
forespørsel via huskekartoteket om å få journalen overført til deg.
5. Du er nå i Personalia-bildet. Klikk på

Søk i folkeregisteret.

6. Først ser du en bekreftelse på det du har skrevet inn. Du kan endre,
slette eller legge til informasjon her. Klikk så på Søk-knappen øverst i
venstre hjørne. Du får da treff i Folkeregisteret.
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7. Du ser søkeresultatet i listen nederst. Hvis søket gir flere navn, markerer
du det navnet som er riktig. Klikk på Neste.
8. Du ser nå en liste over personens pårørende som er registrert i
folkeregisteret. Hak av de personene som det er aktuelt å registrere i
helsestasjonens arkiv. Du kan også bruke Velg alle eller Velg ingen.

9. Nå kan du klikke på Fullfør. Men hvis du først ønsker å sammenligne
folkeregisterets registreringer med det som er registrert i helsestasjonens
arkiv, klikker du på Neste.
10. Nå kan du hake av for å velge hvilke opplysninger du ønsker å ha i
arkivet: folkeregisterets eller det som allerede ligger i helsestasjonens
arkiv. Du har ikke opplysningene fra tidligere i helsestasjonens arkiv
hvis det gjelser nyregistrering, kun ved oppdatering av eksisterende
opplysninger.
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11. Når du klikker på Fullfør, importerer systemet opplysningene fra
folkeregisterte til helsestasjonens arkiv (også opplysninger om foreldre,
søsken og eventuelle barn hvis du har bedt om det).
Hvis du ønsker å fjerne informasjonen om pårørende fra helsestasjonens
register, må du slette dem i Personalia-bildet (se side 21).
Klikk Ok for å lagre registreringen.
12. Systemet spør om du ønsker å opprette en ny journal. Svar Ja.
Svarer du Nei, blir personen liggende i kartoteket – men uten journal.
13. Velg Journaltype (for eksempel Barnejournal), Journalansvarlig og
Fast helseperson. Husk å endre Fast helseperson dersom det ikke er du
som skal følge opp personen.
MERK! Det er viktig av hensyn til Statistikk, Journalsøk og Timebok
at Kontaktplan er valgt for journalen. Dette gir et viktig grunnlag for
tellinger, søk og at Timebok skal foreslå neste kontakttype automatisk.
14. Velg også Kontaktplan for journalen. Når du gjør dette, vil du få
forslag på kontakttyper ved registrering av ny avtale i Timeboka.
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MERK! Det er viktig av hensyn til Statistikk, Journalsøk og Timebok
at Kontaktplan er valgt for journalen. Dette gir et viktig grunnlag for
tellinger, søk og at Timebok skal foreslå neste kontakttype automatisk.
TIPS: Hvis du ikke vet hvem som skal være fast helseperson, kan du
klikke på Avbryt og opprette journalen senere. Men du kan også
fortsette med å opprette journalen nå, og endre den faste helsepersonen en annen gang ved å klikke deg inn på Journalegenskaper.
15. For å åpne journalen, må du velge kontakttype. Velger du for eksempel
3 måneder, vil det bli registrert en kontakt i journalen. Hvis du bare
skal inn for å lese i journalen, velger du <IKKE REGISTRER
KONTAKT>.
MERK! Det er viktig av hensyn til Statistikk, Journalsøk og Timebok
at Kontaktplan er valgt for journalen. Dette gir et viktig grunnlag for
tellinger, søk og at Timebok skal foreslå neste kontakttype automatisk.
16. Du ser journalens oversiktsbilde. Mer om journaler på side 33.
MERK! Det er mulig å opprette flere like journaler for en person, som for
eksempel Generell journal. Da må du angi i feltet Beskrivelse hvor
journalen tilhører.

Registrere en person i systemet

19

5.3.

Full manuell registrering av personalia og
opprettelse av journal

Du kan komme til Personalia-bildet ved å starte en hurtigregistrering (se
side 15) eller ved å klikke på lenken Åpne personalia eller knappen Ny i
søkebildet Hent person.
1. I Personalia-bildet fyller du ut opplysningene:
Personnr.: Fylles ut hvis du har det. Hvis ikke må du hake av Mann
eller Kvinne.
Status: Her skal det normalt stå Aktiv. Dette er kun et visningsfelt og
har ingen konsekvens i systemet.
MERK! Ved for eksempel flytting er det ikke nok å velge Flyttet
her, det må gjøres i journalen som beskrevet på side 79.
OBS!: Her kan du for eksempel skrive inn ‘Hemmelig telefonnummer’
eller annen informasjon som helsearbeideren bør se raskt. Informasjonen
vil vises i timeboka når vedkommende har fått time, og i Hent person.
DUF-nr: Kun for asylsøkere/nyankomne som venter på å få personnummer fra folkeregisteret.
Type: Velg adressetype fra listen før du skriver inn adressen. Du kan
registrere flere adresser, for eksempel en ferieadresse. Hak også av
hvilken adresse som skal være standard-adresse. Denne adressen vises
på korrespondanse.

Poststed: Tast inn postnummeret. Hvis personen bor i Oslo, vil du nå få
opp en boks hvor du må velge bydel.
Fastlege: Klikk på Ikke valgt. Du får opp en liste over fastleger. Velg
ønsket lege og klikk på Ok.
Ønsker du å registrere en ny lege, klikker du på
ut opplysningene i skjermbildet som kommer opp.
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TIPS: Som du ser, er det en egen fane for Favoritter. Her kan du
legge de legene du bruker mest i din hverdag. For å flytte en lege til
Favoritter, høyreklikker du på legens navn og velger Legg til mine
private favoritter. Du kan også ordne legene i grupper. Se
Administrasjon-håndboka,
Modulspesifikke
innstillinger
–
Enhetsregisteret – Enhet, brukere og stillinger.
Fødeland/Minoritet: For å kunne ta ut statistikk for minoritetsspråklige
barn er det viktig å hake av for dette dersom det er relevant. Du finner
definisjonen på minoritetsspråklig under knappen .

Telefon (Historikk): Du kan velge hvilket telefonnummer som skal
komme opp som førstevalg. Hvis du for eksempel vil ha
hjemmetelefonen først, velger du Hjemme fra den øverste listen. Hak
også av hva du ønsker som standard-telefonnummer. Dette nummeret
vises i timeboka.
Klikker du på lenken Telefon (Historikk) vises en oversikt over
tidligere telefonnumre.

TIPS: Du skal alltid registrere telefonnummeret på den som ‘eier’
telefonen. Er personen under 12 år, registrerer du nummeret på den
pårørende (se neste avsnitt). Dette nummeret vises på avtalen til
personen i timeboka ved utskrift. Er personen over 12 år, er det
personens eget telefonnummer som vises i timeboka.

5.3.1.

Registrere pårørende

Du kan registrere biologiske foreldre, steforeldre, fosterforeldre, samboer,
hel- og halvsøsken og så videre. Under registreringen bestemmer du hvem i
familien som skal få innkallinger og informasjon ved å hake av for
informasjonsmottaker. Det er viktig dersom far og mor ikke bor sammen.
1. Du er fortsatt i Personalia-bildet. Gå til Rediger pårørende og språk i
rammen Pårørende nederst.
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Hvis du har importert fra folkeregisteret (se side 15), er det allerede lagt
inn en del opplysninger om de pårørende i systemet, og du kan gå rett til
steg 5.
Hvis ikke, kan du registrere de pårørende manuelt. Klikk på

Ny.

2. Foreta et søk for å finne ut om den pårørende er registrert i systemet fra
før (se side 15). Hvis ikke, klikk på Ny-knappen nederst i søkebildet.
3. Du ser et nytt Personalia-bilde. Dette bildet gjelder den pårørende. Fyll
ut opplysningene. Du kan for eksempel legge inn fastlege, yrke,
utdannelse og mobilnummer.
TIPS: Du behøver ikke registrere adressen hvis den pårørende bor
sammen med barnet.
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4. Klikk på Ok

.

5. Du kommer tilbake til barnets Personalia-bilde. Her må du definere hva
slags relasjon personen har til barnet. Velg for eksempel Biologisk mor.
Velg også motsatt relasjon under Din relasjon.

6. Hak av for Informasjonsmottaker, Foreldreansvar og Daglig
omsorg. Pass på at avhakingen blir riktig. Den avgjør hvem i familien
som skal motta informasjon om personen/barnet.
7. Hvis den foresatte har samme adresse som barnet, haker du av Samme
adresse.
8. Klikk på Ok.

Registrere en person i systemet

23

9. Registrer de øvrige pårørende på samme måte. Er mor eller far registrert
med flere barn, kommer de automatisk opp i listen over pårørende.
10. Klikk på Bruk
5.3.2.

for å lagre opplyningene.

Endre opplysninger om en pårørende

1. Du er fortsatt i Personalia-bildet. Gå til Rediger pårørende og språk i
rammen Pårørende nederst.
2. Marker personen som skal redigeres, og klikk på
Relasjon eller Personalia.

Rediger og velg

3. Valgte du Relasjon, kan du nå endre avkrysningene i samsvar med
personens nye status. Valgte du Personalia, kommer du til den
pårørendes Personalia-bilde og kan endre opplysningene der.
4. Skal du endre adressen, ber systemet deg om å bekrefte.

5.3.3.

Bosituasjon

1. Klikk på

Bosituasjon.

2. Velg bosituasjon fra listen, for eksempel Bor hos begge foreldrene og
klikk på Ok.
5.3.4.

Behov for tolk

Det er viktig å registrere eventuelle behov for tolk. Da vil systemet minne
deg på at du må bestille en tolk når du setter opp en avtale i timeboka.
Det er foreldrenes tolkebehov som styrer behov for tolk fram til personen er
12 år. Foreldrene kan ha en foretrukket tolk, men systemet gir deg også
anledning til å velge tolk når du registrerer kontakten. Dette gjelder for
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eksempel hvis begge foreldrene trenger tolk, men har ulikt språk, og begge
er registrert som ledsagere.
TIPS: Når du er i prosedyrer som har mange steg, lønner det seg å klikke
på Bruk
underveis for å lagre opplyningene.
1. Du er fortsatt i Personalia-bildet. Velg så Rediger pårørende og språk.
2. Marker personen som skal ha tolk. Klikk på Rediger og velg
Personalia.

Du ser nå Personalia-bildet for den pårørende som trenger tolk. Velg
Rediger pårørende og språk.
3. Gå til Språk-rammen nederst og klikk på Ny.
Du ser språkregisteret. Først skal du registrere språkbeherskelsen i
forhold til norsk. Det er dette som styrer tolkebehovet. I listen Språk
fra Norge velger du Norsk som referansespråk. Klikk på Ok. (Når du
oppretter en ny journal, ligger Norsk som standard på alle.)

4. Tilbake i Personalia-bildet klikker du på nedpilen og velger ønsket
språkforståelse, for eksempel Forstår ikke språket, tolk nødvendig.
Hvis norsk ikke brukes i hjemmet, skal boksen for dette ikke være haket
av.
Til høyre ser du at systemet nå har registrert behovet for tolk.
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5. Så klikker du på Ny igjen for å gå tilbake til språkregisteret.

6. Velg landet som personen kommer fra. Skriv for eksempel som for
Somalia. Hvis det valgte landet har flere språk, velger du ønsket språk
fra listen som kommer opp nedenfor.
TIPS: Landfilter bruker du for å finne riktig språkvariant hvis det er
mange ulike dialekter, eller hvis språket snakkes i flere land.
Har du registrert inn fødeland, for eksempel Pakistan, vil du få treff
på språk som snakkes i Pakistan når du skal registrere språk.
Er det behov for å oppdatere registrene med nye land og språk, kan
dette gjøres i Adminstrasjon. (Se Administrasjon-håndboka,
Generelle innstillinger – Kodever – Språk og land.)
7. Klikk på Ok slik at du kommer tilbake til Personalia-bildet.
8. Igjen klikker du på nedpilen og velger vedkommendes forhold til
språket, for eksempel Morsmål. I tillegg haker du eventuelt av for
Brukt i hjemmet.
TIPS: Hvis vedkommende snakker flere språk, registrerer du disse
ved å klikke på Ny igjen. For hvert språk må du registrere vedkommendes forhold til språket, for eksempel Morsmål/hovedspråk.
9. Gå til Foretrukket tolk og klikk på Velg.
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10. Du ser tolkeregisteret. Velg ønsket tolk og klikk på Ok. (Om å registrere
en ny tolk: Se nedenfor.)

11. Tilbake i Personalia-bildet klikker du på Ok
at tolken er registrert.

. Nederst til høyre ser du

TIPS: Kommentar-feltet nederst til høyre kan brukes til å skrive inn
spesielle tolke-ønsker, for eksempel kvinnelig tolk.
12. Når du setter opp en avtale i timeboka, vil systemet minne deg på at du
må bestille en tolk.
13. Under selve konsultasjonen kan du hake av at ledsager er til stede. Da
kan du også hake av om ledsagers tolk er møtt opp. Dette gjør du i bildet
for kontaktregistrering.

TIPS: Vanligvis velger du den foretrukne tolken, men i noen tilfeller
må du velge en annen tolk. Dette gjelder for eksempel hvis begge
foreldrene trenger tolk, men har ulikt språk, og begge er registrert som
ledsagere.
Dersom flere pårørende er registrert med tolk vil du komme rett inn i
Tolkemodulen. Her må du registrere hvem som har tolk.
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5.3.5.

Helsestasjon, skole, barnehage og arbeidsgiver

Her forklarer vi registrering av barnehage. Registrering av skole,
helsestasjon og arbeidsgiver gjøres på samme måte. Akkurat som for
personer, må du først sjekke om barnehagen finnes i registeret fra før.
1. Gå til fanen Barnehage og klikk på

Ny .

2. Du ser skjermbildet Søk ny organisasjon. Klikk på ønsket barnehage
eller tast inn barnehagens navn og klikk på Søk-knappen for å sjekke
om barnehagen allerede finnes i registeret.

3. Hvis barnehagen ikke er registrert, må den registreres av den som har
tilgang til adresseregisteret. Dette for å unngå feil- og
dobbeltregistreringer.
4. Fyll ut opplysningene og klikk på Ok.
5. Du er tilbake i skjermbildet Søk ny organisasjon. Klikk på Ok.
6. Du ser skjermbildet Relasjonsdato. Angi når personen/barnet
begynner/begynte i barnehagen. Sett eventuelt på sluttdato hvis dette er
en etterregistrering.

7. Tilbake i Personalia-bildet ser du at barnehagen nå vises i tabellen
nederst.
8. Klikk på Ok for å lagre opplysningene.
9. Når du har registrert en persons personalia, får du spørsmål om du
ønsker å opprette journal på vedkommende. Svarer du ja kommer du inn
i bildet Journalegenskaper, se beskrivelse lenger ned.
Svarer du derimot nei etter at du har registrert personaliaopplysninger
og lagret disse, blir personen liggende i databasen uten journal. Da må
du på et senere tidspunkt hente personen fram igjen. Når du står i bildet
Hent person må du da huske å ta vekk haken Søk kun blant personer
som har en aktiv journal… før du søker. Når du ser personen og
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markerer vedkommende, klikker du på linken Vis journaler. Benytt
knappen Lag journal hvis bildet er tomt eller personen ikke har den
journaltypen du vil jobbe i.
5.3.6. Slå sammen personer og journaler
Dette er aktuelt hvis en person er dobbeltregistrert. Da kan du slå sammen
de to registreringene til én. Det kan også forekomme at en person er
registrert med to journaler. Disse kan du også slå sammen.
Du mister ingen informasjon, bortsett fra at hvis de to versjonene gir ulik
informasjon på et punkt, vil den ene bli overskrevet (du velger selv hvilken).
Sammenslåingen utføres i modulen Administrasjon (se Administrasjonhåndboka, Modulspesifikke innstillinger – Journal – Slå sammen
personer og journaler).
MERK! Ved sammenslåing av personer og journaler er dette
ugjenkallelig.

5.4.

Registrere i forregisteret

Om hensikten med forregisteret: Se side 15. Fremgangsmåten for å
registrere en person i forregisteret er nesten den samme som når du
registrerer personalia (se side 20). Den eneste forskjellen er at skjermbildet
ser litt annerledes ut. De opplysningene du legger inn i forregisteret, trenger
du ikke fylle inn på nytt når du oppretter en journal på personen.
VIKTIG! For å forhindre dobbeltregistrering, tillater ikke systemet at du
registrerer en ny person før du har undersøkt om vedkommende allerede
er registrert.
1. Fra Min hovedmeny klikker du på

Forregister person.

2. Du ser skjermbildet Forregister person.
3. For å kontrollere at personen ikke er registrert fra før, taster du inn
Fødselsdato (DDMMÅÅ) og klikker på Søk.
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4. Hvis personen er registrert i forregisteret fra før, kommer navnet opp i
listen nedenfor. Du kan da gå videre med å opprette journal for
personen. Se side 31.
Hvis personen ikke er registrert fra før, kan du begynne registreringen.
Klikk på
Ny.
5. Du ser skjermbildet Forregister. Fyll ut feltene:
Helseperson: Velg fra listen hvis personen allerede er tildelt en fast
kontakt.
Ønskelig timeavtale: Angi når personen eventuelt ønsker en timeavtale
på helsestasjonen.
Sett som avsluttet: Hak av hvis personen ikke skal følges opp, og det
ikke vil bli opprettet journal på vedkommende.
Type: Velg adressetype fra listen før du skriver inn adressen. Du kan
registrere flere adresser, for eksempel en ferieadresse. Hak også av
hvilken adresse som skal være standardadresse. Denne adressen vises i
timeboka.
Telefon: Du kan velge hvilket telefonnummer som skal komme opp
som førstevalg. Hvis du for eksempel vil ha hjemmetelefonen først,
velger du Hjemme fra den øverste listen. Hak også av hva du ønsker
som standard telefonnummer. Dette nummeret vises i timeboka.
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Tilleggsfelt: Her legger du inn tilleggsopplysninger om personen. Disse
opplysningene kan importeres til journalen. Feltenes utforming
bestemmes av administrator, og kan variere ut fra stillingen (rollen) du
er pålogget som.
Nå kan du registrere pårørende (se side 21), bosituasjon (se side 24), behov
for tolk (se side 24) samt barnehage, skole, helsestasjon og arbeidsgiver (se
side 28).

5.5.

Opprette journal fra forregisteret

Du kan opprette en journal direkte fra forregisteret. Slik gjør du:
1. Hvis du ikke allerede har personen fremme, klikk på
Forregister
person. Hent så personen ved å taste inn Fødselsdato eller Navn.
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2. Klikk på personen i listen nederst, og deretter på

Lag journal.

3. Velg Journaltype (for eksempel Barnejournal), Journalansvarlig og
Fast helseperson. Husk å endre Fast helseperson dersom det ikke er du
som skal være den som følger opp personen.
4. Velg også Kontaktplan for journalen.

5. Vil du at teksten fra forregisteret skal komme inn i journalen, må du
hake av Ønsker du å importere data fra forregisteret? til venstre.
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6. For å åpne journalen, må du velge kontakttype. Du kan også klikke på
<IKKE REGISTRER KONTAKT>, men da kan du ikke registrere
noe i journalen.
7. Du ser journalens oversiktsbilde. Mer om journaler: Se side 33.

5.6.

Velge kontakttype og åpne journalen

5.6.1.

Om kontakttypene

Hver gang du åpner en journal, må du registrere kontakttype. Kontakttyper
og kontaktform bygger på anbefalingene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS – 1154). Dersom kontaktformen er en annen enn det som
systemet foreslår, må du huske å endre.
VIKTIG! Ved hjemmebesøk til nyfødt bruker du kontakttypen 0-2 uker
Førstegangskonsultasjon med kontaktformen Hjemmebesøk. Dersom
du ikke går på hjemmebesøk, men førstegangskonsultasjonen foregår på
helsestasjonen, må du endre kontaktformen til Individuelt. Dette er viktig
for at vi skal få riktig statistikk på hjemmebesøket.
Kontakttypen i kursiv betyr at de inneholder undervalg.
Dobbeltklikker du på kontakttypen Ekstrakonsultasjon, ber systemet deg
om å velge én av følgene:


Ikke planlagt konsultasjon: Brukes når personer kommer utenom
standardprogrammet, såkalt ‘drop in’.
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Planlagt konsultasjon: Brukes når personen kommer utenom
standardprogrammet, uten at det er noe som skal følges opp. Gjelder for
eksempel barselgrupper og undervisning i klasse som er utenom
standardprogrammet.



Oppfølgingskonsultasjon: Brukes når personen følges opp for et eller
annet.

Kontakttypen Annen henvendelse:
Når du velger kontakttypen Annen henvendelse, må du huske å velge
kontaktform: Telefon, SMS eller e-post.
5.6.2.

Registrere kontakttype

1. Fra Min hovedmeny klikker du på

Hent person.

2. Hent så personen ved å taste inn Fødselsdato eller Navn og trykke på
Enter (eller Søk-knappen). Så dobbeltklikker du på personen i listen
nedenfor.
TIPS: For å begrense søket, kan du for eksempel klikke på Dagens
timebok. Da vil du bare få opp de personene som har time samme
dag.
3. Basert på personens alder vil du automatisk få opp en liste over aktuelle
kontakttyper.
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TIPS: For å se andre kontakttyper, kan du klikke på
Oppknappen. Dette forutsetter at du har tilgang til disse kontakttypene i
den stillingen du er pålogget som.
4. Hak eventuelt av for Ledsagere til venstre. Dersom personen/barnet er
registrert med behov for tolk, må du også hake av for om Tolk har
bistått ved konsultasjonen. Dersom tolk er registrert på mor og du
haker av for at mor er ledsager, kommer dette valget automatisk opp.
5. Se på listen Kontaktform øverst. Systemet velger automatisk anbefalt
kontaktform. Dersom du skal ha en annen form for konsultasjon enn
anbefalt, må du endre kontaktformen.
6. Marker
ønsket
kontakttype,
for
eksempel
5-6
år.
Skolestartundersøkelsen, og klikk Ok. Eller du kan dobbeltklikke på
kontakttypen.
7. Du kommer nå inn i journalen. Oversiktsbildet gir deg den viktigste
informasjonen. Ønsker du å endre oversiktsbildets layout: Se side 36.

5.6.3.

KOSTRA-kontakt

Det har vært nødvendig å definere noen kontakter som KOSTRA-kontakter
slik at statistikken skal bli riktig.
MERK! For å gjøre KOSTRA-statistikken så korrekt som mulig, har vi
innført et spørsmål når en KOSTRA-kontakt velges flere ganger av
helsesøster eller lege – på samme person. Dette for å gjøre dere
oppmerksom på at kontakten allerede er valgt slik at dere kan gjøre et
annet kontaktvalg. Dette gjelder kun hvis det er helsesøster eller lege som
velger en KOSTRA-kontakt.
Totalt antall kontakter, dvs. utenfor KOSTRA-kriteriene, blir også
registrert i basen.
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5.6.4.

Endre en kontakt

Har du valgt feil kontakt når du åpner en journal, kan den lett endres der du
skriver. Bruk linken Kontaktegenskaper i fanen Notat.

5.6.5.

Endre kontakttype og/eller -form, samt dato eller ledsager

Dette gjelder hvis du oppdager at du har registrert noe feil. Kanskje du har
glemt å hake av at ledsager er med, eller du har valgt feil kontakttype eller
-form. Da kan du rette det – både under selve konsultasjonen, og etter at
konsultasjonen er avsluttet.
1. Klikk på Notat.

2. Klikk på linken Kontaktegenskaper (helt til høyre). Du kommer
tilbake til kontaktregistreringsbildet.
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3. Her kan du for eksempel hake av at far var med. Du kan skifte
kontakttype, eller du kan taste inn en annen dato i feltet øverst hvis dette
er en etterregistrering. Du kan også velge en annen kontaktform (for
eksempel telefon) fra listen øverst til høyre.

TIPS: Du kan også velge ledsagere direkte fra feltet nederst til venstre i
journalens oversiktsbilde. Dette er lettere hvis du kun skal legge til
ledsager, og ikke endre kontakttyper.

5.6.6.

Åpne og signerte kontakter

En kontakt kan være åpen fordi den er valgt når du går inn i en journal, men
ikke har skrevet/registrert noe. Da kan den slettes fra kontaktbildet/Åpne
kontakter – nettopp fordi den er tom.
En kontakt kan være åpen fordi den er valgt når du går inn i en journal og
har skrevet/registrert noe. Dette skal signeres. Inntil signering er foretatt står
kontakten åpen og er ikke mulig å slette, kun endre.

En signert kontakt kan du ved en senere anledning gå inn på igjen. Hvis du
sletter eller redigerer da, går dette til journalansvarlig for endelig signering.
Inntil journalansvarlig har signert står kontakten åpen. Ergo må
journalansvarlig nøye følge opp modulen Elementer til signering i
hovedmenyen.
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5.7.

Endre utseende på oversiktbildet i journal

Journalens oversiktsbilde leveres med en standard innstilling ut fra hvilken
stilling du er pålogget som. Ønsker du å endre standardinnstillingene, finner
du mulighetene beskrevet fra side 6. Vi anbefaler at du alltid har CAVE/NBfeltet fremme, og at du fjerner unødvendige kolonner i Huskekartotek. Da
blir det bedre plass til ønsket informasjon.
TIPS: Når du skal legge til moduler i oversiktbildet må du stå i det hvite
feltet.

Du kan også flytte vinduene eller endre størrelsen ved å klikke og dra.
Valget Automatisk gir lik størrelse på vinduene. Hvis du vil at et vindu skal
fylle hele skjermen, kan du dobbeltklikke i navnefeltet øverst i vinduet.
VIKTIG! Ikke klikk på X-knappen for å redusere vinduet til normal
størrelse igjen! Da forsvinner vinduet, og du må legge det inn på nytt som
forklart ovenfor. I stedet dobbeltklikker du i navnefeltet én gang til.
TIPS: Vil du tilbake til standardoppsettet, høyreklikker du i oversiktsbildet og velger Sett tilbake til standardprogrammet. Dette er beskrevet
på side 6.
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5.8.

Nødrettstilgang (Blålys)

I en kritisk situasjon kan det hende at en bruker må åpne en journal selv om
hun ikke har den nødvendige tilgangsrettighet. Dette er i Normen og
Pasientopplysningsforskriften beskrevet som en nødrettsfunksjon. All
autorisert bruk og forsøk på uautorisert bruk av en persons journal skal
registreres. Gjeldene bruker må derfor begrunne hvorfor Blålys aktiviseres.
Det blir registrert i Admin – WinMed logg at funksjonen er aktivert, av
hvem, når og i hvilken journal.
Slik går du fram:
1. Klikk på ikonet
Blålys. Hvis du ikke ser ikonet, kan du høyreklikke
og velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Blålys.

2. I bildet haker du av ved Blålys, angir årsaken til nødrettsituasjonen og
klikker Ok.

3. Gå til Hent person og velg aktuell journal. Ok-knappen er nå
tilgjengelig, og du har tilgang til journalen.
TIPS: Nødrettstilgangen deaktiveres automatisk når du logger ut, men vi
anbefaler at du selv deaktiverer når nødsituasjonen er avklart.
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6.

GJENNOMFØRE
HELSEUNDERSØKELSE

6.1.

Aktivering av kontaktplan

Hvis du ikke aktiverte kontaktplanen da du opprettet journalen, må du gjøre
det nå. Dette betyr at du velger ønsket kontaktplan, for eksempel 0-5 år eller
Svangerskap.
Når du gjør dette, vil du få fram kontakttype ut fra kontaktplanen i
timeboka.
1. I journalen klikker du på ikonet Plan for kontakter (hvis du ikke ser
ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Journal – Plan for
kontakter, eller Journalegenskaper.
2. Gå til kolonnen Beskrivelse til høyre og marker den kontaktplanen du
ønsker å bruke. Alle kontakttypene som hører til dette standardprogrammet blir synlige til venstre i bildet.
3. Klikk på Ok.
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6.2.

Sjekkliste

Sjekklisten er en nyttig huskeliste som forteller deg hvilke oppgaver som
inngår i de ulike kontakttypene. Sjekklisten vil altså forandre seg ut fra hva
slags kontakt du har valgt. Vi anbefaler at du alltid har sjekklisten oppe –
også fordi den gir deg en snarvei til de ulike skjermbildene som inngår i
kontakten.
1. I journalen klikker du på ikonet
Sjekkliste (hvis du ikke ser ikonet,
kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Sjekkliste.

2. Du ser sjekkliste-vinduet, som inneholder de standard-oppgavene som
inngår i denne kontakten. Flytt vinduet til et egnet sted på skjermen, for
eksempel nederst til høyre. Får du ikke fram en definert sjekkliste, er det
ikke laget for kontakttypen du har valgt.

3. Klikk på den første oppgaven, i vårt eksempel L/V/HO, og velg Utfør
oppgave, eller dobbelklikk på oppgaven. Du ser at systemet markerer
oppgaven som utført, og henter fram det aktuelle skjermbildet. Har du
markert en oppgave som utført ved en feiltakelse, kan du dobbeltklikke
på den igjen.
4. Du kan jobbe i skjermbildet mens du har sjekklisten fremme.
TIPS: Hvis du velger Utsett, blir oppgaven overført til sjekklisten for
neste kontakt som du skal ha med denne personen.
5. Sjekklister defineres i modulen Administrasjon i tilknytning til
kontaktene.
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6.3.

Registrere fødselsmelding

Dersom det er en førstegangskonsultasjon for en nyfødt, er det vanlig å
registrere sykehusets fødselsmelding samtidig (hvis dette ikke allerede er
gjort). Det er viktig å fylle ut fødselsmeldingen når du registrerer en nyfødt,
fordi det føres statistikk på antall fødsler i en gitt periode.
1. I journalen klikker du på

Fødselsmelding.

Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg
Korrespondanse – Fødselsmelding.

TIPS: Registrerer du L/V/HO-verdier i dette skjermbildet overføres
dataene automatisk til modulen Målinger, og vise versa. Derfor kan du
oppleve at nevnte felt er grået ut, fordi dataene allerede er registrert i
den andre modulen.
2. Fyll ut feltene:
Svangerskapskontroll hos: Klikk på Ikke valgt og velg jordmor eller
helsestasjon fra listen som kommer opp.
Merknad: Her kan du skrive opplysninger om svangerskapet, for
eksempel «pre-eklapsi». Det du skriver her, kommer ikke med i
journalen. Det vil bare vises når du åpner fødselsmeldingen.
Journalnotat: Her skriver du det som angår barnet, for eksempel
gulsott. Gi også opplysninger om barseltiden og ammestatus. Denne
teksten kommer med i journalen.
Fødselsinformasjon: Klikk på Ikke valgt og velg fødeavdeling. Angi
så detaljer om selve fødselen ved å velge fra listene. Skriv inn vekt,
hodeomkrets og lengde samt andre opplysninger. Vekt, hodeomkrets og
lengde blir automatisk lagt inn under Målinger i journalen.
Flerfødsel: Brukes når de er flere fostre, for eksempel tvillinger.
3. Klikk på Ok
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TIPS: Du kan endre fødselsmelding du selv har lagt inn. Er den signert,
må du gå inn på den signerte kontakten for gjeldende måling.
Endringen/slettingen må signeres av journalansvarlig.

6.4.

Helseundersøkelsesmatrisen

I journalen klikker du på
Eller: Klikk på
undersøkelse.

Helseundersøkelse.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Helse-

Du kan også åpne matrisen fra sjekklisten (se side 42).
Helseundersøkelsen inneholder en del temaer du skal undersøke og gi
veiledning om. Systemet henter automatisk fram den riktige matrisen på
skjermen, ut fra personens alder og hvilken stilling du er pålogget som.
Du markerer med koder at du har utført undersøkelsene og gitt informasjon.
Kodene er:
V:
T:

Alt er normalt. Undersøkelsen er utført og veiledning er gitt.
Indikerer utfyllende tekst.

Du kan også la feltet stå blankt. Det betyr at temaet ikke er tatt opp.
TIPS: Er alt Ok, kan du velge Marker alle som V. Samtlige felter blir da
markert med V.
For amming er kodene:
F: Full amming.
D: Delvis amming.
I: Ingen amming.
VIKTIG! Feltet Amming MÅ fylles ut inntil barnet slutter å amme (kode I).
1. Gå igjennom temaene og skriv inn V eller T. Hvis du skriver T, får du
opp en tekstboks hvor du kan skrive merknaden. Denne teksten kommer
opp under Dagens notater når du senere ser på journalen.
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2. Klikk på

Ok for å lagre opplysningene.

TIPS: Når du klikker på et tema i matrisen, kan du lese historikken på
dette temaet i nederste felt til høyre.

6.4.1. Helseundersøkelse foretatt av lege
Hvis du er logget på som lege, kommer du automatisk til Somatisk
undersøkelse av barn og unge når du klikker på
Helseundersøkelse.
1. Klikk på
søkelse.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet

Eller: I journalen klikker du på

–

Helseunder-

Helseundersøkelse.

2. Du ser fanen Somatisk undersøkelse av barn og unge.
3. Gå igjennom temaene og skriv inn kodene V eller T.
V:
T:

Alt er normalt. Undersøkelsen er utført og veiledning er gitt.
Indikerer utfyllende tekst.

4. Hvis du skriver T, får du opp en tekstboks hvor du kan skrive
merknaden. Denne teksten kommer opp under Dagens notater når du
senere ser på journalen.
5. Klikk på

Ok for å lagre opplysningene.

Helsesøster kan klikke på fanen og se på de registreringene legen har gjort,
men kan ikke forandre noe. På samme måte kan legen klikke på fanen
Helseundersøkelse og lese helsepersonens (helsesøsters) notater.
Helseundersøkelsesmatrisen brukt på HFU: Se side 93.
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6.5.

Lengde/vekt/hodeomkrets

I WinMed3 Helsestasjon kan du følge personens utvikling ved hjelp av
grafer med persentiler. Slik gjør du for å registrere målingene og se på
grafene:
1. I journalen velger du på Målinger – L/V/HO (du kan også bruke
sjekklisten, se side 42).

Eller:. Klikk på
-ikonet
Laboratorie/målinger – L/V/HO.

øverst

til

venstre

og

velg

2. Du ser eventuelt en oversikt over tidligere målinger.

3. Klikk på
Ny og fyll inn aktuelle verdier. Det du skriver i feltet
Journalnotat kopieres til Løpende journal. Avslutt med Ok.
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TIPS: Du kan slette eller endre L/V/HO-målinger du selv har lagt inn.
Er de signert, må du gå inn på den signerte kontakten for gjeldende
måling. Endringen/slettingen må signeres av journalansvarlig.
4. Visning av grafer: Velg først hva slags graf du vil bruke, for eksempel
Standard, Persentil WHO eller Downs syndrom.

Klikk deretter på Vis graf.
5. Ved å klikke på ikonene øverst, kan du se grafer for ulike målinger – for
eksempel forholdet mellom høyde og vekt.

6.6.

Hørsel og syn

Hørselstest og synstest gjennomføres på samme måte. Først velger du ønsket
målemetode (for eksempel knipsing for hørsel). Deretter skriver du inn
resultatet.
1. I journalen velger du Målinger – Hørsel (du kan også bruke
sjekklisten).

Eller: Klikk på
-ikonet
Laboratorie/målinger – Hørsel.

øverst

til

venstre

og

velg

2. Hak av hvilken målemetode du bruker og skriv inn resultatet.
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TIPS: Hvis du velger Audiometri, kan du klikke på knappen
Standard verdier. Du ser da det som er normalt.
TIPS: Ønsker du en Sjekkliste tilgjengelig, klikker du på ikonet i
menylinjen.
3.

Klikk på Ok for å registrere målingen.

6.7.

Samtykke, informasjon og reservasjon

I forbindelse med konsultasjonen har pårørende, eller personen selv, krav på
omfattende informasjon. Vedkommende må også samtykke til en del ting,
for eksempel at informasjon kan gis til andre instanser. I noen tilfeller, for
eksempel når det gjelder vaksinasjoner, har pårørende, eller personen selv,
rett til å reservere seg mot dette. Samtykke og reservasjon må journalføres.
1. I journalen klikker du på

Samtykke, informasjon og reservasjon.

Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Journal –
Samtykke, informasjon og reservasjon.
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2. Gå igjennom listen. Dobbeltklikk på hvert punkt for å få fram hele
teksten.
3. Høyreklikk på punktet, og du får opp et nytt skjermbilde hvor du kan
registrere at informasjonen er gitt, eller at pårørende, eller personen selv,
samtykker eller reserverer seg (gjelder bare noen punkter).
TIPS: Dersom du har Samtykke-modulen oppe i journalens oversiktsbilde, kan du registrere et nytt samtykke herfra ved å høyreklikke.

6.8.

Registrere CAVE og NB

Hvis du registrerer Cave under en helsekontroll, kan denne koples opp mot
et legemiddel. Registrerer du NB, kan denne koples opp mot en diagnose.
Både Cave- og NB-registreringer vil vises med rød tekst i journalens
oversiktsbilde. Cave og NB vises også i vaksinasjons- og notatskjermbildet,
og vil vises i alle de journaltypene personen har. Dette gjelder også modulen
Vaksiner.
MERK! NB har følgende underkategorier: Fysisk, Sosialt og Psykisk.
CAVE har følgende underkategorier: Matallergi og Legemiddelallergi.
VIKTIG! Vi anbefaler på det sterkeste at du alltid legger CAVE/NB som
et valgt objekt i oversiktbildet i journal, og aldri velger å ta bort denne
visningen.
1. I journalens oversiktsbilde høyreklikker du i feltet CAVE / NB og
velger hva du skal registrere.
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2. Gjelder det en legemiddel-allergi, velger du riktig legemiddel ved å
klikke på Hent kode. Ved NB-registrering henter du diagnosekoden på
samme måte.

3. Klikk på Ok.
TIPS: Dersom NB-teksten ikke er aktuell lenger, setter du inn en dato i
feltet Gyldig til. Oppføringen fjernes da fra oversiktsbildet, men vil bli
liggende som historikk inne i NB-modulen.

6.9.

Kartlegge språk

Språk-kartleggingen gjøres både ved 2- og 4-årskontroll.
1. I journalen klikker du på SATS og Språk 4 i ikonrekken øverst.
Eller: Klikk på
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-ikonet og velg Annet – SATS og Språk4.
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2. Klikk på Ny, og avhengig av personens alder klikker du enten på
SATS eller
Språk 4.
3. Du ser introduksjonsbildet. Har du fylt ut språk, tolk, fødeland og
barnehage i Personalia, vil det automatisk vises i fanen Introduksjon.
Hvis dette ikke er utfylt, må du klikke på Personalia og gjøre det.
Kartleggingen er fordelt på fem faner. Gå igjennom kartleggingen og
hak av i henhold til responsen du får.
TIPS: Dersom personen gjennomfører kartleggingen uten at det er noe
å bemerke, kan du klikke på Godkjenn alle sidene. Du kommer da
rett til oppsummeringen

4. Du må godkjenne kartleggingen når du er ferdig. Du kan klikke på
Godkjenn side eller Godkjenn alle.
TIPS: Hvis du må avbryte kartleggingen, kan du klikke på Godkjenn
side for de sidene du er ferdig med, og deretter på Ok nederst.
Systemet lagrer kartleggings-resultatene slik at du kan komplettere
kartleggingen senere.
5. Til slutt skriver du en oppsummering. Denne må du fylle ut før du får
lagret. Teksten kommer inn i løpende journal.
6. Klikk på Ok nederst.

6.10. Vaksinasjon
(Tuberkulosekontroll er beskrevet i et eget kapittel. Se side 141.)
Hver gang du trykker Ok etter å ha registrert en vaksine, vil systemet
automatisk lage en melding til Sysvak og legge den i utboksen din. Derfra
blir meldingen automatisk sendt til Sysvak, og etter en stund får du svar i
Korrespondanse/Innboks/Arkiv-innboks. Vaksinestatus for personen blir

Gjennomføre helseundersøkelse

51

oppdatert, eventuelt med kommentarer. Du trenger derfor ikke å gjøre noen
aktive handlinger for dette.
Du kan også hente inn en oversikt fra Sysvak over hvilke vaksiner som
allerede er registrert på personen ved å sende et søk til Sysvak På den måten
kan du oppdatere journalen med vaksiner personen har fått før. Se side 55.
6.10.1.

Registrere en vaksinasjon og sende melding til Sysvak

1. I journalen klikker du på
Vaksinasjon (hvis du ikke ser ikonet, kan
du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
Vaksinasjon.

-ikonet øverst til venstre og velg Journal –

TIPS: Du kan også registrere vaksinasjoner direkte fra journalens
oversiktsbildet ved å høyreklikke på ønsket vaksine.
2. Du ser en oversikt over det nasjonale Barnevaksinasjonsprogrammet.
Høyreklikk og velg ønsket vaksinasjon.

Hvis du ikke skal bruke en standardvaksine, går du til feltet Søk i
vaksineregisteret. Skriv inn en del av vaksinens navn eller kode og
trykk på Enter. Systemet inneholder et komplett vaksineregister.

3. Du ser skjermbildet Ny vaksine. Feltet Dato for vaksinasjon kan
redigeres. Foretar du en etterregistrering, ønsker FHI at det oppgis en
grunn. Disse finner du i nedtrekkslisten som aktiveres når du haker av
for Etterregistrering.
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4. Ved vanlig registrering av vaksine skriver du inn Batch-nummeret som
står på pakningen.
Systemet husker det siste batch-nummeret som er registrert på den
aktuelle vaksinen. Neste gang du skal sette samme vaksine, kan du få
fram nummeret ved å trykke på den lille pilen til høyre for feltet.
5. Skriv eventuelt en Merknad.
6. Når du klikker på Ok, sender systemet automatisk en melding til
Sysvak. Du kan ikke slette en vaksine før den er registrert i Sysvak og
du har mottatt kvitteringen i systemet, dvs. fått status Registrert.
7. Tilbake i skjermbildet Vaksinasjonsoversikt ser du to ting:
 Datoen for vaksinasjonen vises i rammen Vaksinasjonsprogram.
Hvis vaksinen inneholder flere komponenter, vil datoen vises ved
alle komponentene. Hvis personen har fått samme vaksine én eller to
ganger før, vil samtlige datoer vises.
 Vaksinasjonen er kommet med på listen Oversikt vaksinasjoner
nederst.
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8. Når du markerer en av vaksinene i vaksineprogrammet, ser du
vaksinasjonsstatus i Oversikt vaksinasjoner. Merk at FHI nå bruker
følgende vaksinestatus:
Ikke sendt Registrert på
Sysvak/FHI.

helsestasjonen,

men

ikke

sendt

til

Sendt

Sendt til Sysvak/FHI.

Registrert

Registrert på helsestasjonen og sentralt i Sysvak-registeret
og oppdatert lokalt på helsestasjonen.

Du kan også gå til Korrespondanse – Sendte elementer for å se
meldinger som er sendt.

MERK! Oppdager du at en person har usendte vaksiner, må du sende
meldingen til Sysvak manuelt. Klikk på Sysvak behandling. Velg så
fanen Meldinger til Sysvak, hak av for Send? og klikk på Ok.
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Når en vaksine er oppdatert sentralt og får status Registrert, kommer
meldingen direkte til Innboks/Arkiv og trenger ikke ytterligere behandling.
6.10.2.

Sende forespørsel til Sysvak

Hvis du skal vaksinere en person som kommer fra en annen helsestasjon, er
du kanskje usikker på hvilke vaksiner personen har fått tidligere, eller om
det er registrert reaksjoner/kontraindikasjoner. Da kan du sende en
forespørsel til Sysvak. Du får da tilsendt all vaksineinformasjon som er
registrert på denne personen, og du kan legge den inn i journalen.
1. Du kan gjøre dette fra personens journal.
2. Klikk på

Søk i Sysvak øverst til høyre og deretter på Ok.

3. For å sjekke at forespørselen er sendt til Sysvak, kan du gå inn på
Korrespondanse og sjekke Sendte elementer:

6.10.3.

Behandle svaret fra Sysvak

Når du skal sjekke svar på Søk i Sysvak for en bestemt person, kan dette
gjøres i vedkommendes journal. Men systemet gir deg også mulighet til å
sjekke svaret uten å gå inn i journalen.
2. Du kan få fram Sysvak-svarene på flere måter:
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 Fra journal: Åpne personens journal og gå til Vaksinasjon. Klikk
på Sysvakbehandling øverst til høyre. I det nye vinduet haker du av
for det som skal importeres og klikker på Ok nederst.
 Utenfor journal:
A) Du kan hente svaret fra Sysvak i Min hovedmeny i
Korrespondanse/Innboks. Klikk på knappen Sysvakstatus. Her får
du oversikt over personens vaksiner og kan importere dem. Det blir
ikke doble vaksineregistreringer dersom vaksinene finnes på
personen fra tidligere.
B) Velg Hent person og fanen Journalsøk. Her velger du
Predefinerte journalsøk – Vaksine – Sysvak-journaler med
Sysvak-elementer for import.

Høyreklikk så på personen (i vårt eksempel Helge Danser) og velg
Vis status for import og eksport.

2. Du ser informasjonen fra Sysvak. Velg de vaksinene du vil legge inn i
journalen (eller klikk på Merk alle), og klikk på Ok.
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3. Du får en melding for hver vaksine. Hvis vaksinen allerede er registrert,
ser du denne:

Etter import blir meldingen ikke liggende i Innboks/Arkiv, men i
Systemmeldinger. Du må også signere meldingen, det gjør du fra
Elementer til signering i Min hovedmeny.
6.10.4.

Registrere reaksjon

I skjermbildet Vaksinasjon, under fanen Vaksinasjonsoversikt, kan du se
om en vaksine er markert med reaksjon fra før. Vaksinekoden er i så fall blå,
og kommentarene står skrevet med rødt i kolonnen til høyre. Slik gjør du for
å registrere en ny reaksjon:
1. Gå til fanen Vaksinasjonsoversikt og marker gjeldende vaksine.
2. I listen Oversikt over vaksinasjoner nederst, høyreklikker du på den
aktuelle vaksinen og velger Registrer reaksjon (eller du kan klikke på
knappen over listen).

3. Du ser skjermbildet Registrer reaksjon til vaksinasjon.

Gjennomføre helseundersøkelse

57

4. Skriv en merknad og klikk på Ok. Dersom reaksjonen skal meldes
videre, finner du link til Sysvak-skjemaet fra dette skjermbildet:

5. Vaksinen er nå markert med blå skrift i vaksineoversikten. I tillegg står
vaksinen og merknaden du har skrevet i høyre kolonne med rød uthevet
skrift.
6. Du kan også eventuelt legge inn et merke i journalens oversiktsbilde, i
feltet CAVE / NB. På den måten får du en påminnelse om reaksjonen
hver gang du åpner journalen. Klikk på
Marker signal.
7. Du ser skjermbildet som brukes for merking av CAVE og NB. Fra listen
Underkategori velger du normalt Legemiddelallergi.
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8. I feltet Visningsnavn skriver du teksten til påminnelsen som skal stå i
journalens oversiktsbilde.
9. Klikk på Ok. Neste gang du åpner journalen, vil du se påminnelsen i
rammen CAVE / NB.

6.10.5.

Registrere kontraindikasjon/reservasjon

Kontraindikasjon brukes når foresatte eller personen selv ikke ønsker å
vaksineres eller ikke kan ta vaksinen av medisinske grunner. Hvis du prøver
å registrere en vaksine som er kontraindisert, vil systemet varsle deg. Når du
registrerer en kontraindikasjon, blir melding om dette automatisk sendt til
Sysvak.
1. I skjermbildet Vaksinasjon klikker du først på fanen Reaksjoner og
kontraindikasjoner for å se om det er registrert noe fra før.
2. For å registrere en ny kontraindikasjon, går du tilbake til fanen
Vaksinasjonsoversikt.
3. Høyreklikk på vaksinen i rammen Vaksinasjonsprogram og velg
Kontraindisér fra menyen.
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For å sette kontraindikasjon på ALLE vaksiner (hvis foreldrene ikke
ønsker noen form for vaksinasjon), klikker du på fanen Reaksjoner og
kontraindikasjoner, klikker på Ny under Kontraindikasjon, og
skriver Alle i feltet Søk i vaksineregisteret.

4. Du ser skjermbildet Ny reservasjon mot vaksinasjon. Angi hvem som
har fremsatt reservasjonen. Hvis du velger foresatt, får du opp en liste
hvor du må velge hvilken av de foresatte det gjelder.

5. Velg årsak fra listen og skriv inn eventuell merknad.
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6. Klikk på Ok.
7. Du kan også registrere kontraindikasjon mot alle vaksiner i modulen
Samtykke, informasjon og reservasjon. WinMed3 oppdaterer begge
modulene uansett hvor du registrerer kontraindikasjon mot alle.
8. Kodenavnet blir blått uansett hvilken registreringsmåte du velger.
TIPS: Hvis du har behov for å slette eller redigere noe av det du har
gjort før du signerer, kan du gå til Oversikt vaksinasjoner nederst og
klikke på
Rediger eller
Slett.
9. En kontraindikasjon kan trekkes tilbake i fanen Reaksjoner og
kontraindikasjoner.
6.10.6.

Skrive ut vaksinasjonskort

MERK! Når Sysvak sender dere et oppdatert vaksinekodeverk, inneholder
ikke dette sykdommer, kun koder. MEN det tradisjonelle vaksinekortet,
og det som FHI ønsker skal brukes (det ligger på samme nedtrekksmeny i
vaksinemodulen) inneholder sykdommer. Ergo må dere koble koder til
sykdommer. Dette gjøres i Administrator (se Administrasjon-håndboka,
Modulspesifikke innstillinger – SYSVAK, fanen Vedlikehold
kodeverk (vaksiner)), og fører til at vaksinen også kommer med på
utskrift av vaksinekortet.
I vaksinasjonsbildet, under

Utskrifter, finner du flere utskriftsvalg.

 Vaksinasjonskort (Sysvak) er en liste FHI ønsker skal finnes.
 Vaksinasjonskort (Tradisjonell) kjenner du fra tidligere. Velger du
dette, ser du en forhåndsvisning av vaksinasjonskortet. Kortet viser
hvilke vaksiner som er satt. Kortet er laget i internasjonalt
standardformat og skal brettes.
 De to siste valgene gir en generell liste over vaksinasjoner, og
Tuberkulinkort.
Når du har valgt klikker du på

Print for å skrive ut kortet.

TIPS: Skal du skrive ut vaksinasjonskort for en hel klasse, kan du bruke
gruppefunksjonen og klikke på Vaksinasjonskort direkte fra gruppen (se
side 155).
Når en person ikke har et personnummer registret i Personalia, vil ikke
vaksine(ne) bli sendt til Sysvak. Når du i ettertid registrerer inn manglende
personalia, får du spørsmål om du ønsker å sende vaksinen(e) nå. Hvis den
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som legger inn personnummeret ikke har tilgang til aktuell journal, sendes
en melding via huskekartotek til Fast helseperson på journalen.
Når en på helsestasjonen importerer vaksiner som er søkt opp fra
Sysvak/FHI, ligger vedkommendes signatur på vaksinen i vaksinemodulen.
Det har vært oppfattet som misvisende av noen, men det står også hvilket
org./inst.nr. som har satt vaksinen opprinnelig og at den er importert av dere
fra Sysvak. Vi anser dette som rett dokumentasjon.

6.11. Skrive notat
Stå i fanen Journal og klikk på

Notat-ikonet.

Her har vil du ha muligheten til å skrive et notat i personens journal. Det
finnes flere muligheter til å skrive et notat. Det er også mulig å legge til
modulen Notat på arbeidslinjen, og mulig å legge til notat i oversiktsbilde.
Hvis du heller vil lese hele journalen i kronologisk rekkefølge, klikker du på
Løpende journal.
Denne visningen inneholder en mengde aktive lenker, vist som blå tekst i
notatene. Klikker du på disse kommer du direkte inn i aktuelle dokumenter
eller registreringer, for eksempel vaksinasjon eller resultat av hørselstest.
Det kan også være til et brev du har sendt ut.
Du kan forandre visningen av løpende journal ved å klikke på valgene
øverst, som for eksempel Kronologisk, Omvendt kronologisk, eller Vis
korrespondanse. Til feltet Oppfølgningsgruppe hører det et fritekstfelt for
kommentarer.
I Søk-feltet kan du skrive inn tekst du ønsker å finne i journalen. Skriver du
for eksempel ‘motorikk’ vil alle notater som innholder ordet motorikk bli
listet opp.
I Filtrer-feltet kan du velge Alle eller Yrke – Pålogget bruker. Det siste
begrenser visningen til notater relatert til yrket til pålogget bruker, for
eksempel fysioterapeut. Med knappene
og
kan du justere
skriftstørrelsen på visningen.
6.11.1. Sperre et notat
Det er mulig å sperre et notat man selv har skrevet. Sperringen skal komme
på oppfordring fra personen selv. Rettigheten til å sperre notat må først være
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gitt i Administrasjon, som beskrevet i Administrasjon-håndboka under
Sikkerhethetsinnstillinger – Sikkerhet – Åpne – Tilordning.
Når notatet du ønsker å sperre er ferdig skrevet, klikker du på Rettigheter i
Notat-bildet og velger om kontakten skal være synlig for alle med tilgang til
journalen, eller bare for deg.

Notatet blir nå ikke synlig for andre med tilgang til den aktuelle journalen,
kun for journalansvarlig, som også har tilgang til å oppheve sperringen.
En utskrift vil ikke inneholde aktuelt notat hvis den som skriver ut ikke har
tilgang til notatet.
MERK! For at dette skal tre i kraft må brukerne avslutte WinMed3 og
logge på igjen.

6.12. Skrive påminnelse i huskekartoteket
Huskekartoteket er en modul du finner på ikonrekken både i og utenfor
journal.
VIKTIG! Vi anbefaler på det sterkeste at du alltid legger huskekartoteket
som et valgt objekt i Hovedmenyen og i oversiktbildet i journal, og aldri
velger å ta bort denne visningen.
Står du utenfor journal, altså i Min hovedmeny, ser du alle oppgaver som er
tilknyttet den/de journaltypene du har tilgang til. Men du kan bare utføre de
oppgavene din innloggede rolle tilsier. Ser du for eksempel dine oppgaver
som Helsesøster HFU, men er innlogget som Helsesøster 0-20, må du skifte
rolle for å utføre dem.
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Er du derimot inne i en journal, ser du de oppgavene som er tilknyttet denne
personens journal.
Huskekartoteket inneholder mange muligheter og det er viktig at du tar det i
bruk. Det er også viktig at du lærer hvordan du kan legge til rette for at
informasjonen vises på en fornuftig og lettfattelig måte. Dette gjør du selv,
og innstillingene blir personlig for hver enkelt.
Basert på den skjermstørrelsen og funksjonen du har, foreslår vi at du fjerner
kolonner du ikke trenger. Høyreklikk på øverste linje, der kolonnenavnene
står, og velg Angi synlige kolonner. Ta vekk de som er unødvendige. Dette
skaper god plass og gir et oversiktlig bilde.

MERK! Huskekartoteket kan ikke være tomt hvis du skal fjerne/angi
synlige kolonner. Dersom det er tomt, lager du en ny oppgave.
Deretter kan du justere kolonnene slik at de blir bredere eller smalere. Dette
gjør du ved å klikke på skillelinjen mellom dem og skyve den mot høyre
eller venstre. Du kan også velge hvilke rekkefølge du vil ha på kolonnene
ved å dra overskriften på kolonnen til ønsket plassering.
I huskekartoteket kan du lage oppgaver og påminnelser til deg selv eller en
kollega, eller du kan knytte oppgaven til en journal, eller forespørre etter en
journal utenfor din enhet. Oppgaver kan merkes som fullført, og de kan når
som helst slettes hvis det er du som har opprettet oppgaven. Du kan også
bestemme når systemet skal varsle deg. Påminnelser som er forfalt vises i
rødt.
TIPS: Du kan åpne timeboka eller en journal direkte fra huskekartoteket.
Høyreklikk på en rad og velg Åpne timebok eller Åpne journal.
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Slik skriver du en oppgave i huskekartoteket:
1. Klikk på ikonet

Huskekartotek.

2. I huskekartoteket klikker du på
fyller ut feltene.

Ny og skriver inn overskriften og

Fyller du inn dato for forfall, vil oppgaven sorteres kronologisk når du
klikker i kolonnen Forfall, og få rød tekst etter forfallsdato. Hvis det er
lenge til oppgaven skal utføres, kan du registrere en aktiveringsdato. Da
vil den ikke synes før oppgitte dato. Det gjelder både utenfor og inne i
en journal. Klikk Ok når utfyllingen er ferdig.
3. Opprette en oppgave til deg selv: Når du skal lage ny oppgave (eller
påminnelse) er den i utgangspunkt alltid tilordnet deg selv.
4. Overføre en oppgave til en kollega: Hvis det er en kollega som skal ha
oppgaven, klikker du på knappen Velg bruker og henter rett person fra
listen. Da vil meldingen dukke opp i huskekartoteket til din kollega. Du
finner den igjen under Filter, Type og Mine sendte oppgaver til
venstre i bildet. Husk å fjerne deg selv som tilordnet bruker.
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TIPS: Husk at informasjonen du ser i huskekartoteket er avhengig av
at du filtrerer den riktig. Det er derfor viktig at du sjekker nøye den
filtreringen du har valgt, spesielt mht. datointervall og Tilordnet
bruker. Klikk Filtrer for å få oppdatere bildet etter filtrering.

Du kan også påvirke visningen av informasjon i huskekartoteket ved å
bruke dette valget:

5. Tilbake i huskekartoteket ser du at påminnelsen er kommet med.
TIPS: Du kan sortere påminnelsene etter forfallsdato, navn, overskrift
eller annet ved å klikke i kolonneoverskriftene. En liten trekant angir
hva listen er sortert etter, i vårt eksempel: Forfall.

6. Knytte en oppgave til en journal: Hvis påminnelsen skal knyttes til en
bestemt journal, klikker du på Velg person og finner denne fra
søkevinduet Hent person. Du må også velge hvilken journal meldingen
skal vises i. (hvis personen har flere journaler). Dette gjelder hvis du
oppretter oppgaven utenfor journal. Står du i en journal og oppretter en
oppgave, blir den automatisk tilknyttet den gjeldende journal.
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7. Forespørsel etter journal: Du kan også opprette en forespørsel etter
journal. Det kan være aktuelt hvis for eksempel en person flytter mellom
bydeler, distrikt, enheter, og/eller bytter fra barne- til ungdomsskole,
altså i de situasjoner der journaler skal skifte tilhørighet. I slike
situasjoner oppretter du en oppgave, og velger Forespørsel etter
journal i listen Kategori. I dette tilfellet har du ikke tilgang til
journalen du etterspør, så å knytte denne forespørselen mot journal er
ikke mulig. Navn, fødselsdato, og annen nødvendig informasjon skriver
du i notatfeltet.
VIKTIG! For å unngå at en oppgave ikke blir betjent, må det enkelte
tjenestested ha en god rutine på å søke fram andres oppgaver som
inneholder kategorien Forespørsel etter journal.
8. Merke en oppgave som slettet: Når du oppretter en oppgave er du eier
av denne selv om du overfører ansvaret for å utføre den til andre. Derfor
er det kun du som eier som kan slette den. Oppgaven forsvinner fra alle
registre.
TIPS: Vi oppfordrer til å bruke status Fullfør i stedet for å slette
oppgaver når de er utført. Dette for å bevare historikken.
9. Merke en oppgave som fullført: Setter du en oppgave til Fullført,
finner du den igjen under filteret Opprettet og tilordnet av
meg/Opprettet av meg. (Husk å fjerne haken for Skjul fullførte
oppgaver!).
Er oppgaven tilordnet en kollega og vedkommende merker oppgaven som
fullført, finner du den igjen i Opprettet av meg. (Husk å fjerne haken for
Skjul fullførte oppgaver nå også!)

6.13. Registrere en ny tolk
Under en konsultasjon har du kanskje behov for å endre bruken av tolk eller
legge inn en ny tolk i systemet. Slik gjør du:
1. I journalen klikker du på ikonet Tolk.
Eller: Klikk på
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-ikonet øverst til venstre og velg Person – Tolk.
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2. Klikk på Ny-knappen. Nå kan du redigere bruken av tolk eller legge til
en ny tolk. Klikk på linken Ny tolk til høyre.

3. Du kommer inn i adresseregisteret. Bruk symbolet
for å opprette en
ny tolketjeneste. Dette er nærmere forklart i Administrasjon-håndboka
under Modulspesifikke innstillinger – Adresseregister. For å legge
inn en ny tolk i en eksisterende tolketjeneste, klikker du på symbolet .
MERK! Husk å markere den tolketjenesten som tolken skal legges inn
under, og søk opp tolken ved å skrive navnet i søkefeltet. Dette for å
unngå dobbeltregistrering og for å få registrert tolken under riktig
organisasjon.

5. Klikk på Ok.

6.14. Velge oppfølgingsgruppe, signere, og
lukke journalen
Hvis du avslutter en konsultasjon med en person som ikke er plassert i en
oppfølgingsgruppe, vil systemet minne deg på dette når du lukker journalen,
før du kommer til signeringsbildet. Hvis du ønsker å se en nærmere
beskrivelse av oppfølgingsgruppene, kan du klikke på lenken
Oppfølgingsgruppe.
6.14.1.

Vanlig signering og lukking

Du lukker journalen ved å klikke på ikonet
Lukk journalvindu (hvis du
ikke ser ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
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Eller: Klikk på
journalvindu.

-ikonet øverst til venstre og velge Journal – Lukk

TIPS: Du kan også trykke Esc for å lukke journalen.
I bildet Usignerte elementer vises en liste over notater, målinger, osv. som
du har foretatt, men ikke signert. Det er mulig å signere alt samlet med ett
klikk.
Du kan eventuelt kun hake av elementer du anser som fullført og deretter
klikke Ok. Da blir bare de merkede signert.
Hvis du ikke ønsker å signere noe på nåværende tidspunkt, går du ut av
signeringsbildet ved å klikke Avbryt.
MERK! Kontakten holdes åpen så lenge den inneholder usignerte
elementer slik at du kan fullføre ved en annen anledning. Dette er viktig å
huske på ved overføring og lukking av journal.
TIPS: Du får en rask oversikt over usignerte journaler i Journalsøk –
Predefinerte journalsøk – Kontakt. Her kan du søke fram journaler med
åpne kontakter. En kontakt kan holdes åpen av to grunner: 1) den
inneholder usignerte elementer som beskrevet over, og 2) den inneholder
en “tom” kontakt, dvs. en kontakt som ble valgt da du åpnet journalen,
uten at noe ble registret i den. Slike åpne kontakter kan slettes.

MERK! Når du signerer et dokument, låses det (angis med en hengelås i
journalen). Unngå derfor å signere noe du ikke er ferdig med. Velger du
Avbryt, forblir kontakten åpen og du kan gå inn og redigere og legge til
tekst inntil du velger Ok for signering.
Om redigering av notater etter at du har signert: Se side 70.
MERK! Hvis journalen skal overføres til en annen helsestasjon, må alle
kontakter og dokumenter være signert.
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6.14.2.

Sletting og redigering av notater etter at du har signert

Når du har signert et notat, er det låst for redigering. Hvis du likevel
oppdager at du må endre på noe, kan du gå inn på den aktuelle
kontaktdatoen og hente fram notatet igjen. Det er da mulig å redigere
notatet, men disse endringene må signeres av journalansvarlig. Du må oppgi
grunnen til endringen.
1. Hent personen. I kontaktregistreringsbildet klikker du på fanen Signerte
kontakter.

2. Marker den kontakten du ønsker å redigere, og klikk Ok.

3. I journalen klikker du på Notat-knappen slik at du får opp det aktuelle
notatet, eller du går inn i den aktuelle modulen du skal rette/slette
registreringer i.
4. Gjør de endringene du ønsker i teksten (eller slett notatet) og klikk på
Lukk journalvindu.
5. Systemet ber deg begrunne endringen én gang til.
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6. Klikk på Ok. Denne kontakten forblir nå åpen, inntil journalansvarlig
har signert endringen. Begrunnelsen for endringen/slettingen kommer i
løpende journal.
Endringer i notat vises også bak lenken Notathistorikk. Husk å velge
riktig kontaktdato.
7. Journalansvarlig får nå en melding i sin hovedmeny (i feltet Elementer
til signering) om at det er elementer som må signeres. Ved å klikke på
linken Åpne modul for journalansvarlig, ser journalansvarlige hva
som sto i notatet fra før, og hva som står nå. Kontakten låses ved
signering.
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7.

DIAGNOSE, FUNKSJONSNEDSETTELSE, SYKDOM / TILSTAND I
FAMILIEN

Vi har valgt å behandle disse temaene i samme kapittel, fordi de ofte griper
inn i hverandre.

7.1.

Registrere en (kronisk) diagnose

1. I journalen klikker du på
Diagnose (hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
Diagnose.

-ikonet øverst til venstre og velg Journal –

2. Når du skriver noe i søkefeltet Legg til diagnose vises umiddelbart
relevante alternativer. Du kan velge diagnoseregister med knappene.

3. Skriv inn diagnose eller kode og dobbelklikk på riktig alternativ.
Diagnosen blir registrert i feltet Dagens diagnose.
4. Høyreklikk på diagnosen og velg Marker som kronisk dersom
diagnosen er kronisk.
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5. Du ser at diagnosen nå er kommet med på listen over kroniske diagnoser
nedenfor.
6. Diagnosen slettes ved å høyreklikke og velge Slett.

7.2.

Registrere funksjonsnedsettelse

Når du skal registrere en funksjonsnedsettelse, kan personen ofte (men ikke
alltid – se nedenfor) ha en diagnose på en kronisk sykdom.
1. I journalen klikker du på
Funksjonsnedsettelse (hvis du ikke ser
ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn)..
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Journal –
Funksjonsnedsettelse.
2. Velg eventuelt kronisk diagnose fra listen Registrerte kroniske
diagnoser.

3. Legg eventuelt inn en kort beskrivelse i Utvidet informasjon. Denne
kommer ikke med i journalen. Derimot kan du skrive et kort
Journalnotat.
TIPS: Hvis personen ikke har en diagnose, kan du skrive inn
funksjonsnedsettelsen i feltet Utvidet informasjon, for eksempel
«sammensatte problemer – under utredning». Denne beskrivelsen
kommer ikke med i journalen, derfor er det viktig at du klikker på
Marker signal og legger inn en oppføring i NB-feltet.
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4. Det kan være lurt å legge inn et merke i NB-feltet på journalens
oversiktsbilde. Klikk på
Marker signal. Du ser dette bildet:

5. I feltet Underkategori angir du hva slags konsekvens sykdommen får
for personen: fysisk, sosialt eller psykisk. Visningsnavn er et
fritekstfelt.
TIPS: Hvis du går inn i modulen Legemidler, skriver en resept og
registrerer den som fast, kommer den med på listen over medisiner
personen bruker (nederst i skjermbildet Funksjonsnedsettelse).

7.3.

Registrere sykdom/tilstand i familien

Her kan du registrere sykdommer og kroniske lidelser på nærmeste familie
eller arvelige sykdommer som kan være av betydning for personens helse.
1. I journalen klikker du på
Sykdom/Tilstand i familien (hvis du
ikke ser ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett).
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Sykdom/
Tilstand i familien.
2. Du har nå valget mellom å beskrive et familiemedlem eller en familiær
situasjon med fritekst eller ved å benytte linken Velg familiemedlem.
Her ser du relasjoner registrert Personalia-bildet. Du kan også relatere
registreringen der til en diagnose ved hjelp av linken Velg diagnose, og
søke opp aktuell diagnose ved å bruke kode eller en del av et ord.
Hvis sykdommen ikke skal knyttes til en pårørende, haker du av i
boksen Fritekst og angir relasjonen, for eksempel «I mors familie». For
at dette skal vises i oversiktsbildet må du klikke på
Marker signal
og legge inn en oppføring i NB-feltet.

Diagnose, funksjonsned-settelse, sykdom / Tilstand i familien

75

3. Det du skriver i Kort beskrivelse blir bare relatert til den aktuelle
personen og kommer ikke med i journalen.
Det du skriver i Journalnotat blir et fellesnotat for alle personene eller
hele familiesituasjonen (dersom det er flere personer i familien som du
skal registrere sykdom/tilstand på).
4. Klikk på Ok. Du ser at registreringen nå er kommet med i listen nederst.

5. Du kan legge inn et merke i NB-feltet på journalens oversiktsbilde.
Klikk på
Marker signal.
6. I feltet Underkategori angir du hva slags konsekvens sykdommen får
for personen: fysisk, psykisk eller sosialt.

7.4.

Fysioterapi og ergoterapi

Hvis du er fysio- eller ergoterapeut, har du en egen modul som heter
Fysioterapi og Ergoterapi.
1. Åpne journalen. Hvis du er pålogget som fysio- eller ergoterapeut eller
fysioterapeut-behandler, er det allerede lagt inn kontakttyper for disse.
Du kan nå benytte alle modulene du har tilgang til i journal, for
eksempel notat, sjekke målinger, osv., men du har en egen modul for
Fysio/Ergo (se neste punkt).
2. Klikk på
Fysioterapi Ergoterapi (hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Person –
Fysioterapi Ergoterapi.
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3. Klikk på
Ny og velg terapeut fra nedtrekkslisten. Terapeuten kan
endres i ettertid.
4. Velg eventuelt hvem personen er henvist av (NB! Dette gjelder kun
hvis du behandler barn henvist utenfra.), og eventuelt hvem du henviser
til. Klikk på knappen for å finne navnene i adresseregisteret.
5. Angi henvisningsgrunn eller hak av/bruk disse temaene til å
synliggjøre saker du jobber med.
6. Klikk på Ok for å lagre. Systemet spør om du ønsker å legge en melding
i huskekartoteket.
7. Ved en senere anledning kan du klikke på Rediger og avslutte saken.
Systemet setter da en sluttdato.
8. Du skriver journalnotater på vanlig måte.
TIPS: For å finne ut hvor mange journaler du har aktive saker på, kan du
bruke Journalsøk \ Predefinerte journalsøk (se side 11). Velg Aktive
fysio/ergo-saker.
Pass på at du velger de rette parametre, og at svaret viser deg journaler
med aktive fysio-/ergosaker. Husk at én journal kan inneholde flere saker.
Ønsker du å søke blant alle saker du har hatt, haker du av på Inkluder
inaktive.
9. I bildet for Løpende journal kan fysio- eller ergoterapeut selv avgjøre
om hun vil se hele journalen eller kun notater fra samme yrkesgruppe.
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Når en terapeut slutter og settes som ikke aktiv i Administrasjon, forsvinner
navnet også fra listen over Ansvarlige terapeuter når man oppretter en
fysio/ergo sak.

7.5.

Hjelpemiddelsentralen

I dette skjermbildet angir du om personen har behov for utstyr fra
Hjelpemiddelsentralen, for eksempel en kulevest.
1. I journalen klikker du på
Hjelpemiddelsentralen (hvis du ikke ser
ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Person –
Hjelpemiddelsentralen
2. Finn hjelpemiddel og Hjelpemiddelsentralens artikkelnummer (Hms.
Art. Nr.) og/eller leverandørens artikkelnummer i oppslagsboka og fyll
ut skjermbildet.

3. Ved å registrere dato for utelevert og innlevert har du til enhver tid
oversikt over hjelpemidlene og hvor de befinner seg.
4. Noen hjelpemidler krever rekvisisjon. Da må du fylle ut et skjema.
Klikk på
Korrespondanse øverst og velg Skjema.
5. De fleste skjemaene som brukes av fysio- og ergoterapeuter ligger i
gruppen Folketrygden. Mer om skjemaer på side 164.
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8.
8.1.

AVSLUTTE OG OVERFØRE JOURNAL
Avslutte og overføre enkeltjournaler

Hvis personen flytter, må journalen formelt avsluttes og eventuelt overføres
til et annet distrikt, en annen bydel eller kommune. Journalen bør også
avsluttes når personen blir for gammel til å ha en barnejournal, eller dør.
Svangerskapsjournaler avsluttes når svangerskapet er fullført.
For at du skal kunne avslutte en journal, må alle dokumenter være signert.
VIKTIG! Når du avslutter en journal, må du velge kontakttypen Ikke
registrer kontakt. Grunnen er at hvis du velger en annen kontakttype, vil
denne bli stående åpen. Nedenfor forklarer vi hvordan du gjør.
Du kan også avslutte en journal uten å gå inn i journalen. Slik gjør du:
1. Søk opp personen i registeret. Deretter merker du personens navn i
søkevinduet og klikker på Vis journaler.
2. Merk den journalen som skal avsluttes, og klikk på Journalegenskaper.

3. Klikk på ikonet Lukk/overfør journal.

4. Du ser vinduet Sjekk for usignerte kontakter. Signer eventuelt de
dokumentene som ikke er signert. Hvis det er noen andre brukere som
har registrert dokumentene, må de logge seg på og signere. Dersom det
er åpne kontakter som det ikke er registret noe i, kan du slette disse ved
å klikke på Slett åpne kontakter. Valget kommer fram dersom det
finnes åpne kontakter som kan slettes.
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5. Klikk på Neste. Fra listen velger du Grunn for avslutning, for
eksempel Overført til annen enhet.

6. Det anbefales at du skriver en Avslutningsmerknad for dokumentasjon
i journal hvis den skal flytte til ny enhet.
MERK! Det opprettes automatisk et avslutningsnotat når en journal
avsluttes.
Hvis journalen eventuelt skal gjenåpnes på et senere tidspunkt, kan
avslutningsnotatet slettes. Dette gjøres fra fanen Signerte kontakter.
Finn dato for når avslutningen ble foretatt og klikk på Avslutning av
journal. Journalansvarlig skal signere for gjenåpning av journal.
Hvis journalen ikke skal overføres til en annen helsestasjon, kan du
klikke på Fullfør her. Hvis den skal overføres, klikker du på Neste.
7. Klikk på en av Velg-knappene for å velge hvilken helsestasjon journalen
skal overføres til. Klikker du på Velg [1], ser du en liste over helsestasjonene i din kommune/by. Klikker du på Velg [2], går du til
adresseregisteret og kan finne en helsestasjon et annet sted i landet.
8. Klikk på Neste. I dette skjermbildet skal du bare bekrefte at systemet
skal slette eventuelle berammede avtaler i timeboka.
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9. Klikk på Neste. Her ber du systemet om å sende melding til Sysvak om
at personen er overført. Journalen blir skrevet ut når du klikker på
Fullfør.
10. Til slutt må du velge ny Status for personen. Det kan jo for eksempel
hende at vedkommende fortsatt skal være aktiv hos deg, selv om
journalen er overført. Gå til Personalia-bildet og velg ønsket status.
MERK! Husk at personen kan ha flere journaler.

Per i dag må journaler skrives ut og sendes hvis personen har flyttet til
en annen kommune. Dette er ikke en elektronisk overføring.
MERK! For at statistikk og journalsøk skal bli korrekt er det viktig å
holde orden på aktive/avsluttede og flyttede journaler.
Det er ikke tilstrekkelig kun å endre status i personalbildet hvis noen
flytter eller dør. Journalen vil stå som aktiv inntil den er overført eller
lukket.

8.2.

Masseoverføring av journaler

Brukes for eksempel når flere journaler skal overføres til en annen
helsestasjon, skole eller en annen helsesøster, samt når det opprettes en ny
journalansvarlig. Dette er for eksempel aktuelt når en klasse er ferdig på
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barneskolen og skal skifte skole. Journalene kan overføres enkeltvis, eller
samlet som en gruppe.
1. Stå i hovedmenyen og klikk på ikonet Journaloverføring.
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Person – Journal-

ansvarlig.

2. Eksempel: En journalansvarlig skal slutte og en ny skal overta ansvaret.
Klikk på Predefinerte journalsøk og velg Journal –
Journalansvarlig. Fjern haken for fast helseperson og velg den
opprinnelige journalansvarlig fra listen. Klikk Utfør søk. Flytt alle, eller
de journaler det gjelder over til venstre side. Finn ny journalansvarlig fra
Overfør til journalansvarlig.

Samme fremgangsmåte benyttes også for ny fast helseperson og ny
enhet. Og det er flere måter å få fram journaler på. Se side 11.
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3. Det står en grønn hake ved de journalene du har lov til å overføre. Du
kan eventuelt høyreklikke for å få mer informasjon om en journal.

4. Merk de journalene du skal overføre. Bruk så en av venstrepilene for å
overføre journalene til den venstre listen.

5. Før du foretar den endelige overføringen, bør du validere journalene.
Valideringen avgjør om det er usignerte elementer eller åpne kontakter.
Merk journalene og klikk på Valider valgte journaler. Systemet
merker klargjorte journaler med en grønn hake.
6. Fra valgene enhet, fast helseperson og journalansvarlig velger du hvor
journalene skal overføres. Klikk så på Overfør journaler.
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7. Hvis du har glemt å validere journalene før overføring, skjer det
automatisk. Eventuelle hindringer som usignerte elementer og åpne
kontakter vil vises i dette bildet:

For å få en oversikt over de journalene som er overført til og fra din enhet
må du gå i Journalsøk. Velg Journal – Journalhistorikk. Velg din enhet
under Forrige enhet.

84

Avslutte og overføre journal

9.

SVANGERSKAPSJOURNAL

For å kunne åpne en svangeskapsjournal, må du være pålogget som jordmor.
Jordmødre har som standard kun adgang til svangerskapsjournaler.
MERK! Medarbeidere med rettigheten Kontor med helsefaglig bakgrunn
vil også ha tilgang til svangerskapsjournaler.

9.1.

Førstegangsundersøkelse

9.1.1.

Nyregistrering

1. Logg på som jordmor.
2. Fra Min hovedmeny klikker du på
gravides Fødselsdato (DDMMÅÅ).

Hent person og taster inn den

TIPS: Hvis vedkommende allerede har en svangeskapsjournal, kan du
også hente fram journalen ved å bruke Journalsøk (se side 11).
Journalsøk kan du også bruke for å få en oversikt over de
svangeskapsjournalene du har for øyeblikket.
3. Nå er det to muligheter:
a) Den gravide er allerede registrert med personalia ved helsestasjonen.
Klikk på navnet, og deretter på Vis journaler og Lag journal.
b) Den gravide er ikke registrert. Klikk på Ny og registrer henne (se side
15).
MERK! Den gravide kan ha en avsluttet journal, da må den
gjenåpnes fra Vis journaler.
4. I bildet Lag ny journal velger du journaltype Svangerskap.
5. Velg Journaltype, Journalansvarlig, Fast helseperson og riktig
Kontaktplan. Klikk på Ok.
6. Velg kontakttype, for eksempel 1. gangs undersøkelse, og hak av for
eventuell ledsager. Klikk på Ok.
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MERK! I Admin settes kriteriene for jordmors og enhetens regnskap.
Når dette er gjort (se side 93 og i Administrasjon-håndboka under
Modulspesifikke innstillinger – Adresseregister), vil regningskost
med diagnose, takst og refusjonsgrunn genereres automatisk.
Velger du Registrering utenfor kontakt må diagnose legges på
manuelt slik at regningskort opprettes.
7. Du ser journalen. Klikk på ikonet Svangerskap (hvis du ikke ser ikonet,
kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
Svangerskap.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet –

8. Hvis det er et nytt svangerskap, må du klikke på
Svangerskapsregistrering, som har tre faner:
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Ny. Du ser bildet
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9. I rammene Fastlege, Mor, Barnets far og Statsborgerskap henter
systemet opplysningene fra arkivet. Du kan ikke fylle ut disse feltene.
Hvis noen felter er tomme, må du klikke på Personalia-knappen og
legge inn opplysningene i personens Personalia-bilde (se side 20).
10. Klikk på ønsket knapp for Utdanning og Sivilstand.
11. Fyll ut Tidligere svangerskap. Teksten du eventuelt skriver i feltet
Merknader, blir kun liggende her – det blir ikke laget noe journalnotat.
12. Klikk på ønsket knapp for Utdanning.
13. Klikk på fanen Nyregistrering, del 2. Her kan du bare hoppe fra knapp
til knapp med Tab-tasten og velge det som er relevant.

14. Klikk på fanen Nyregistrering, del 3.
15. Når du taster inn datoen for Siste mens, regner systemet automatisk ut
Termin. Hvis du ikke har fylt ut Korrigert termin, lager systemet
automatisk en oppgave i huskekartoteket, slik at du kan fylle det ut
senere når du får resultatet av ultralyd-undersøkelsen. Det er denne
datoen som vil gjelde, for eksempel i journalsøk.
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VIKTIG! Hvis den gravide er rhesus negativ, må dette følges opp.
Systemet merker prøven med rødt, og legger en oppgave i huskekartoteket:

16. Klikk på Ok. Du ser at de tre fanene nå er tilgjengelige på journalens
hovedside.
9.1.2.

Første svangerskapsundersøkelse

1. Klikk på fanen Undersøkelser for gjeldende svangerskap, og deretter
på
Ny. Legg inn dagens målinger.
2. Du ser vinduet hvor du kan fylle ut verdiene for dagens undersøkelse.
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3. Det du eventuelt skriver inn i feltet Journalnotat vil også ligge i journal
og løpende journal under svangerskapsundersøkelse.
4. Når du klikker på Ok, ser du at systemet legger inn målingene på
journalens forside. Her blir målingene lagt i rader over hverandre for
hver ny undersøkelse.
TIPS: Hvis du er jordmor, anbefaler vi at du har Undersøkelse for
gjeldende svangerskap fremme i oversiktsbildet i journalen.

9.2.

Senere undersøkelser

1. Søk personen fram og velg kontakttype, for eksempel 24 ukers
undersøkelse. Klikk på Ok.
2. Du ser journalen. Klikk på ikonet Svangerskap.
Du kommer inn i fanen Undersøkelser for gjeldende svangerskap.
Ved å klikke på
Ny kan du legge in dagens målinger.
6. Når du klikker på Ok, ser du at systemet legger inn målingene på
journalens forside. Her blir målingene lagt i rader over hverandre for
hver ny undersøkelse.

TIPS: Du kan sjekke utviklingen av symfyse – fundusmål ved å klikke på
Vis graf.
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Skal du endre på tidligere registreringer eller føye til ny informasjon, klikker
du på fanen Gjeldende svangerskap, og deretter Rediger. Nå aktiveres alle
tre fanene for svangerskapsregistrering. Avslutt med Ok.
Fra dette bildet har du også tilgang til Helsekort for gravide.
Når du lukker modulen Svangerskap kommer du tilbake til
svangerskapsjournalen. Her har du tilgang til løpende journal, lab,
legemiddelforskrivning, osv. Disse funksjonene er beskrevet andre steder i
brukerveiledningen. Du kan lese om Lukk journal, signering og åpne
kontrakter på side 68.

9.3. Sjekke tidligere svangerskap
Du kan sjekke den gravides tidligere svangerskap. Du kan også legge inn ny
informasjon om tidligere barn eller fedre.
1. I svangeskapsjournalen klikker du på Svangerskapshistorikk.
2. I øverste del av skjermbildet ser du de tidligere svangerskapene. Hvis du
klikker på ett av dem, ser du detaljer fra tidligere undersøkelser.

3. For å legge inn et nytt barn eller en ny far, klikker du på Legg til/endre.
4. Klikk på Hent-knappen og finn barnet eller faren i arkivet. Hvis
personen ikke er i arkivet, må du registrere vedkommende (se side 15).
TIPS: Hvis den gravide har barn som har vært behandlet på
helsestasjonen, kan du se fødselsmeldingene for disse ved å klikke på Vis
fødselsmelding. Fødselsmeldingen hentes fra barnets journal, men som
jordmor har du ikke tilgang til resten av journalen.

9.4.

Avslutte svangerskapsjournalen

Når du får beskjed om at barnet er født, går du inn på Gjeldende
svangerskap og klikker på knappen Endt svangerskap. Fyll ut opplysningene og klikk på Ok.
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10. JORDMORREGNSKAP
10.1. Innstillinger i programmet
Når du logger deg inn som jordmor, er det to innstillinger du bør gjøre slik
at hverdagen blir enklere når du går i gang med regnskapet.
I hovedmenyen bør du legge opp ikoner for Kasse

og Regnskap

I journalmenyen bør du legge opp ikonet Regningskort

.

.

På samme måte som tidligere velger du kontakttype når du går inn i
journalen til den gravide. Alle konsultasjonstypene er i Administrasjon for
tiden koblet mot enten 1a eller 1b. Skal du legge på tilleggstakst, som for
eksempel 1c eller 1d, må du gjøre det manuelt.
MERK! Refusjonsgrunn må stå til Svangerskap når regningskort
opprettes. Dette kan settes av hver jordmor som standard for den enkelte i
Administrasjon
–
Regnskapsinnstillinger
(under
fanen
Bruker/Stillingsinnstilinger) som beskrevet i Administrasjon-håndboka.

10.2. Regningskort
1. Velg riktig kontakttype.
2. Utfør svangerskapskonsultasjonen slik du er vant med å gjøre.
3. Hvis du har satt opp at systemet automatisk skal det velge diagnosen
W781 på svangerskapskonsultasjonen, med unntak av Registrering
utenfor kontakt. (Se Administrasjon-håndboka under Generelle
Innstillinger – Kontakt – Kontakttype.) Da kan du gå rett til steg 4.
Hvis ikke, må du sette diagnose for hver konsultasjon du utfører:
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Gå inn på knappen Diagnose og skriv inn W781 i feltet Kode/
beskrivelse.
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Trykk Enter og Ok i diagnosesøk-bildet. Har du satt denne
diagnosen tidligere, kan du dobbeltklikke på diagnosen under
Tidligere diagnoser, eller du kan velge Legg til diagnose® fra
forrige kontakt som er et valg du får opp om du klikker på pilen
ved siden av Diagnose-snarveien.

4. Gå til Regningskortet. Her ser du at den taksten som er knyttet mot
kontakttypen du valgte, automatisk har lagt seg på kortet. Diagnosen
ligger øverst til høyre i bildet. Nede til høyre vises bydelen, distriktet,
helsestasjonen eller jordmoren som regnskapet tilhører.

5. Om du ønsker å legge til flere takster i kortet skriver du taksten i Kodefeltet og bruker piltasten til å markere taksten du vil ha med. Trykk
deretter Enter.
6. Ønsker du å fjerne en takst, høyreklikker du på den og velger Slett
ordrelinje.
7. Avslutt registreringen med Ok.

10.3. Kassen
Alle regningskortene skal sendes til HELFO. For at de skal kunne sendes,
må de ‘lukkes’, selv om det bare er refusjonstakster på kortene til jordmor.
Du trenger ikke lukke ett og ett kort etter endt konsultasjon – du kan gjøre
det på slutten av dagen, dagen etter, eller når det måtte passe. Det er likevel

94

Jordmorregnskap

veldig greit å gjøre det hver dag, for da ser du raskt om noen kort mangler
nødvendig informasjon for å kunne sendes.

Før du går inn i kassen, får du en oversikt over hva du mangler av takster og
diagnoser ved å klikke på Pasienter og regningskort via pilen under ikonet
Kasse. Pass på å angi korrekt datointervall og klikk Oppdater.

Er det feil her, dukker de opp med varseltrekanter. Hold musepekeren over
varseltrekanten for å vise informasjon om hva som er galt eller mangler.
Deretter kan du dobbeltklikke på regningskortet og gå inn og sette diagnose,
takst, osv., avhengig av hva feilen er.
Når dette er gjort kan du gå inn i kassen. Her velger du hvilket regnskap du
ønsker å hente fram, for eksempel Alle. Status bør også settes til Alle. Legg
inn det aktuelle tidsintervall under Kontaktdato. Klikk deretter Søk.
Kort med betegnelsen Under behandling i statuskolonnen er åpent hos
jordmor og ikke ferdig behandlet.
Godkjente kort må lukkes før sending til HELFO. Du lukker ved å klikke på
knappen Lukk nederst i bildet eller ved å høyreklikke på kortet og velge
Lukk derfra.
TIPS: Du kan markere flere kort av gangen ved å holde Shift-knappen
inne og pile deg nedover eller klikke på flere kort.
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TIPS: Har du ved en feiltagelse laget to kort på én person, kan du markere
det du ikke vil beholde, og deretter velge Kanseller. Dette kortet vil nå
ikke bli sendt til HELFO ved neste sending.

10.4. Sending til HELFO
Innrapportering til HELFO gjøres normalt én gang i måneden.
HELFO-oppgjøret finner du ved å klikke på Regnskap i hovedbildet.
Eventuelt klikk på WinMed-knappen oppe til venstre og velg Regnskap.
1. I nedtrekksfeltet Regnskap velger du den bydelen, distriktet,
helsestasjonen eller jordmor du ønsker å sende oppgjør for.
2. Klikk på fanen HELFO-oppgjør for å begynne.

3. I oversiktsbildet ser du tidligere innrapporteringer til HELFO.
Her har du flere valg:
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Knappen
rapport.



Knappen
viser detaljert informasjon om valgt rapport og gir
mulighet for å markere kort som avvist eller godkjent.



Med
kan du velge om du vil se de siste 30 rapporter, eller
vise rapporter for den perioden du angir.



Med
lagrer du rapporter til fil for sending med diskett eller
CD. Dette valget er deaktivert når du sender oppgjøret til HELFO
elektronisk.



Med
skriver du ut NAVs skjema
SAMLEREGNING Medisinsk behandling som skal sendes HELFO
for valgt oppgjør. Dette valget er deaktivert når du sender oppgjøret
til HELFO elektronisk.



Med
kan du rapportere inn et tidligere oppgjør på
nytt. Du får da et valg hvor du vil lagre filen som skal sendes
HELFO (se side 98).

åpner et vindu hvor du definerer en ny HELFO-
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4. For å starte innrapporteringen til HELFO, klikker du på knappen

.

Vi anbefaler at du markerer Alle kort frem til angitt dato, siden
oppgjøret da vil ta med seg regningskort som du allerede har rapportert
inn, men som det har blitt endringer på i etterkant.
I Format-feltet til høyre har du to valg:


Elektronisk: Med dette valget sender du inn oppgjøret elektronisk.
Det forutsetter at du har konvertert til Behandler-Kravmelding, og
har installert virksomhetssertifikat.



Fil: Dette genererer HELFO-rapporten som en fil du kan sende til
HELFO på en CD (eller annet fysisk medium).

5. Klikk Vis kort i perioden for å få en liste over regningskort som blir
tatt med på oppgjøret.

I kolonnen Feil ser du en gul varseltrekant hvis det er noe galt med
regningskortet. Holder du musepekeren over trekanten vil du se årsaken,
for eksempel at det mangler diagnose. Du dobbeltklikker da på navnet
til personen i kolonne tre. Programmet åpner den aktuelle kontakten,
slik at du enkelt kan rette feilen.
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En annen årsak kan være at regningskortet fremdeles er åpent, og en
varseltrekant vises. Klikk da på knappen Vis åpne kort i kassen, og
svar bekreftende på Vil du lukke vinduet og gå til kassen?.
Til høyre, i feltet Fakturert, ser du en grønn hake hvis kortet er lukket
eller fakturert. Du har fremdeles mulighet til å gjøre endringer på
regningskortet ved å dobbeltklikke på personens navn. Da åpnes
kontakten slik at du kan lukke, registrere betaling eller skrive ut faktura.
Hvis det står er rødt kryss i kolonnen Refusjon helt til høyre, er det ikke
noen refusjon fra HELFO på dette kortet. Er det en grønn hake er det
refusjon på regningskortet.
6. Når du har gått igjennom kortene med feil og alt ser bra ut, klikker du
Generer HELFO-rapport. Oppgjøret blir da sendt elektronisk til
HELFO via DIPS ved neste automatiske sending. Da havner oppgjøret
under tidligere HELFO-rapporter.

10.5. Eksportere en rapport på fysisk medium
Dette kan du hoppe over hvis du sender oppgjøret til HELFO elektronisk.
1. Når du markerer et oppgjør og klikker på Eksporter rapport under
fanen HELFO-oppgjør ser du følgende bilde:

Her velger du å legge rapporten på en diskett eller CD, eller på et
område som er tilgjengelig for utlegg av filer om dere er i sikker sone.
Om IT-avdelingen deres IKKE gir dere tilgang, må de logge seg inn i
programmet selv og ta ut filen for dere. Erfaringsmessig får dere tilgang
til et område dere kan lagre på.
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Til slutt skriver du ut rapporten Samleregning medisinsk behandling ved å
markere oppgjøret og velge Utskrift samleregning.

10.6. Tidligere sendte HELFO-oppgjør
Under Korrespondanse i hovedmenyen kan du se det sendte HELFO
oppgjøret under Sendte elementer. DIPS Communicator sender oppgjøret
ved neste automatiske sending.

10.7. Korrigere oppgjør
Når HELFO har behandler oppgjøret, sender de tilbake en kvittering på om
oppgjøret var Ok eller om det inneholder kort med feil. Denne kommer til
innboksen i modulen Korrespondanse.
Du skal da se hvilke kort det finnes feil på, og denne listen kan skrives ut
om du ønsker det. Kommer det ikke fram hvem det gjelder kan du klikke på
linken Trykk her under Tilknyttede dokumenter. Disse kortene må rettes
opp. For å gjøre dette må du først merke dem som godkjent eller avvist.
1. Gå inn på Regnskap\Velg regnskap\HELFO-oppgjør og dobbeltklikk
på oppgjøret du skal rette.
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2. Det enkleste er først å markere alle som godkjent ved å klikke Merk
alle godkjent. for deretter å markere ett og ett som avvist ved å klikke
på Merk som avvist.
MERK! For å kunne rette opp på et kort må det være markert som
avvist, så dette er en viktig jobb. Kort som blir markert som godkjent
kan man ikke i ettertid gå inn og rette på.
3. Når du har markert kortene med riktig status klikker du på Ok og går til
Kasse.
Her kan du søke opp de kortene som er avvist ved å velge Avviste kort
– HELFO i feltet Status.

4. Du kan høyreklikke på hvert kort, velge Åpne journal og gå til
regningskortet og rette det som ble feil.
5. Når du har rettet alle kort som var avvist, kan du gå til Regnskap\Velg
regnskap\HELFO-oppgjør og sende et nytt oppgjør for samme
periode.
Alternativt kan du ta med forrige periode under neste sending. Avviste kort
som er rettet vil oppføre seg som nye kort.

100

Jordmorregnskap

11. HELSESTASJON FOR UNGDOM
Etter at du har valgt kontakttype anbefaler vi at du bruker den spesielle
helseundersøkelsesmatrisen for ungdom når du skal velge oppsøkelsesgrunn.
Av hensyn til statistikken er det viktig at du kun markerer de temaene som
ungdommen kom for.
1. Fra Min hovedmeny klikker du på
personens Fødselsdato (DDMMÅÅ).

Hent person og taster inn

2. Nå er det tre muligheter:
 Personen er allerede registrert og HFU-journal er opprettet. Da går du
inn på vanlig måte og velger kontakt.
 Personen er allerede registrert ved helsestasjonen, men har ikke fått
HFU-journal. Klikk på navnet, lenken Vis journaler og deretter på
Lag ny journal.
 Personen er ikke registrert. Klikk på Ny og registrer vedkommende
(se side 15).
3. I bildet Lag ny journal velger du journaltype Helsestasjon for
ungdom, Journalansvarlig og eventuelt Fast helseperson. Avslutt
med Ok. Nå ser du personens journaler.
Velg Helsestasjon for ungdom.
4. Velg kontakttype. Legg merke til valgene i menyen Kontaktform. Gå
videre ved å klikke på Ok.

5. Klikk på ikonet
Helseundersøkelse. Hvis du ikke ser ikonet, kan
du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn. Ønsker du flere,
eller andre ikoner fremme på ikonrekken, for eksempel Laboratorie,
benytter du samme fremgangsmåte.
Du kan også klikk på
Helseundersøkelse.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet –

6. Du ser matrisen:

Helsestasjon for ungdom
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7. Marker bare de temaene ungdommen kom for. Koden er:
T:

Tekst.

Du får opp en tekstboks hvor du kan skrive journalnotat. Beskriv
problemstillingen. Denne teksten kommer opp under Dagens notater
når du senere ser på journalen.
TIPS: Temaene kan redigeres i Administrasjon. De kan slettes og nye
kan legges inn.
8. Ved prevensjonsforskrivning: Klikk på Journalvedlegg øverst og
deretter på
Ny. Du ser skjemaet. Systemet har lagt inn navn og
fødselsdato.

9. Gå igjennom skjemaet sammen med ungdommen, og besvar
spørsmålene.
10. Hvis ungdommen har gitt tillatelse, kan du skrive ut skjemaet og sende
det til fastlegen. Hvis ikke klikker du på Arkiver uten utskrift.
11. For forskrivning av legemiddel, se side 111.
12. For prøvetaking og lab, se side 115.
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12. REISEVAKSINER
I systemets hovedmeny finner du en egen modul for reisevaksinering. Vi
anbefaler at du bruker denne fremfor å enkeltvaksinere inne i en persons
vanlige journal.
Modulen inneholder flere muligheter som gjør reisevaksineringen enklere å
administrere, for eksempel mulighet for å registrere reiser, registrere
spørreskjema for én eller alle deltagerne samt vaksinere et reisefølge som en
gruppe. Det opprettes en egen reisevaksinejournal, og modulen har kobling
til prisregister for vaksinene. se side 52.
Hvis du vaksinerer enkeltpersoner og ikke vil opprette reise, ikke registrere
spørreskjema eller regnskap, kan du bruke vanlig journal, men vær klar over
forskjellene som er beskrevet ovenfor. Uansett sendes vaksinene til
Folkehelseinstituttet (Sysvak).
Vaksinene som settes i WinMed3 synes på tvers av alle journaltyper.
Du kan velge enten å bruke reisevaksinasjonsmodulen i den ordinære
helsestasjonsenheten, eller du kan opprette en egen enhet, for eksempel
“Reisevaksinekontoret”. Fordelen ved å opprette egen enhet er at du får skilt
regnskapet ut fra resten av helsestasjonen. Denne veiledningen legger til
grunn at du velger å opprette en egen enhet for reisevaksinasjon.

12.1. Registrere reise på én person
1. Klikk på ikonet Reisevaksinasjon. Hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på
vaksinasjon.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet – Reise-

2. Du ser søkevinduet. Tast inn personens Fødselsdato (DDMMÅÅ) eller
navn.
Før du kan registrere en person, må du gjøre et søk for å sjekke om
vedkommende har journal ved din enhet (hake på
). Du får da treff
på de som har journal ved den enheten du er pålogget.
Deretter sjekker du om vedkommende er registrert andre steder i
systemet (hake fjernet
), for eksempel på et annet distrikt, eller en
annen enhet eller bydel. Dette søket vil også avdekke personer som er
registrert uten foreløpig å ha fått journal.
Hvis personen har en reisevaksinasjons-journal, åpner du denne på
vanlig måte. Gå så til steg 8. Hvis det er en annen type journal, klikker
du på Vis journaler og deretter Lag ny journal.

Reisevaksiner
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3. I bildet Lag ny journal velger du journaltype Reisevaksinasjon.
4. Velg Journalansvarlig og Fast helseperson.
5. Klikk på Ok.
6. Klikk på Avbryt for å gå tilbake til Hent person.
7. Dobbelklikk på personen.
Har personen flere journaltyper, velger du Reisevaksinering.
8. I reisevaksinasjons-modulen klikker du på ikonet Ny reise.
9. Nå skal du fylle ut Egenerklæringen nedenfor. Gå igjennom temaene
og skriv inn kodene V (alt er normalt) eller T (tekst). Hvis du skriver T,
får du opp en tekstboks hvor du kan skrive merknaden. Notatene havner
i løpende journal.

10. Klikk på fanen Opplysninger om reisen.
11. Klikk på Legg til reisemål og velg reisemål i vinduet som kommer opp,
eller søk etter reisemål i søkefeltet. (Landregisteret kan redigeres i
Administrasjonsmodulen).
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12. For hvert reisemål velger du Risikogruppe 1 (vanlige turistmål) eller 2
(backpack-reiser).

13. Fyll ut datoer for Avreise og Hjemkomst (trykk på K-tasten for å få
fram kalenderen), velg Type reise og skriv eventuelt en
Rutebeskrivelse. Merknadsnotatene blir lagt i journalen.

14. Klikk på fanen Vaksinering. Bildet er todelt. Øverste del har fanene
Reisedeltakerne, Opplysning om reisen og Vaksinering. Nederste del
viser vaksinasjonshistorien til den deltakeren som er markert,
tuberkulin- og Mantoux-tester, samt resepter (med mulighet for
forskrivning).
Det er viktig å merke seg at:
 Ny søk i vaksineregisteret i øverste del av skjermbildet gjelder hele
reisefølget.
 Ny i nederste del av bildet gjelder den reisedeltakeren som er
markert.
Når riktig vaksine er valgt, ser du bildet for dose og batch-nummer, se
side 52. Nå er derimot betaling aktivert. Haken for ‘Ikke ta betalt’, er
fjernet.
Tuberkulin- og Mantoux-tester – se beskrivelse side 141.
Resepter – hvis personen har fått forskrevet legemidler tidligere, vises
disse under fanen Resepter. Her har du også mulighet for å forskrive nye.
Høyreklikk i vinduet og velg fra menyen. For forskrivning av
legemidler, se side 111.

Reisevaksiner
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12.2. Registrere reise på et reisefølge
Du kan opprette reisevaksine-journaler for deltakerne i et reisefølge på tre
måter:
 Hvis reisedeltakeren er registrert på helsestasjonen, klikker du på
Legg til deltakere fra kartotek.
 Hvis reisedeltakeren er registrert som pårørende ved helsestasjonen,
klikker du på Legg til deltaker fra pårørende.
 Hvis reisedeltakeren ikke er registrert, må du registrere vedkommende (se side 15). Hvis reisedeltakeren ikke har
reisevaksinejournal, må du opprette en.
Før du kan registrere en person, må du gjøre et søk for å sjekke om
vedkommende har journal ved din enhet (hake på
). Du får da treff på de
som har journal ved den enheten du er pålogget.
Deretter sjekker du om vedkommende er registrert andre steder i systemet
(hake fjernet
), for eksempel på et annet distrikt, en annen enhet eller
bydel. Dette søket vil også avdekke personer som er registrert uten foreløpig
å ha fått journal.
1. Registrer første person som beskrevet på side 103.
2. Etter hvert som du oppretter journalene, ser du at de andre i reisefølget
blir lagt inn i listen. Marker personene enkeltvis når du fyller ut
egenerklæringen.
3. Klikk på fanen Opplysninger om reisen og Legg til reisemål.
Velg reisemål i vinduet som kommer opp, eller søk etter reisemål i
søkefeltet. (Landregisteret kan redigeres i Administrasjonsmodulen).
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4. For hvert reisemål velger du Risikogruppe 1 (vanlige turistmål) eller 2
(backpack-reiser).

5. Fyll ut datoer for Avreise og Hjemkomst (trykk på K-tasten for å få
fram kalenderen), velg Type reise og skriv eventuelt en
Rutebeskrivelse. Merknadsnotatene blir lagt i journalen.

12.3. Vaksinering
1. Klikk på fanen Vaksinering. Bildet er todelt. Øverste del har fanene
Reisedeltakerne, Opplysning om reisen og Vaksinering. Nederste del
viser vaksinasjonshistorien til den deltakeren som er markert,
tuberkulin- og Mantoux-tester, samt resepter (med mulighet for
forskrivning).
Det er viktig å merke seg at:
 Ny søk i vaksineregisteret i øverste del av skjermbildet gjelder hele
reisefølget.
 Ny i nederste del av bildet gjelder den reisedeltakeren som er
markert.

Når riktig vaksine er valgt, ser du bildet for dose og batch-nummer, se
side 52. Nå er derimot betaling aktivert. Haken for ‘Ikke ta betalt’, er
fjernet.
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2. Du ser følgende bilde, og kan krysse av om alle eller bare enkelte av
deltagerne skal ha vaksinen:

3. Gjenta prosessen dersom reisefølget skal ha flere vaksiner. Summene
for de påfølgende vaksinene vil legge seg i regningskortene per person.
Dette vil du se bak ikonet Kasse i hovedmenyen når registrering av
reisevaksinasjonene er ferdig.
TIPS: Du kan skrive ut vaksinasjonskort for alle i reisefølget ved å
klikke på Vaksinasjonskort. Marker alle i listen og klikk på Ok. Du
må aktivere utskriften for hvert medlem av reisefølget.
Tuberkulin- og Mantoux-tester – se beskrivelse side 141.
Resepter – hvis personene har fått forskrevet legemidler tidligere, vises
disse under fanen Resepter. Her har du også mulighet for å forskrive nye.
Marker rett person, høyreklikk i vinduet og velg fra menyen. For
forskrivning av legemidler, se side 111.

4. For å lagre dine registreringer om reisen, klikker du på Ok-knappen
over fanen Reisedeltakere.
MERK! Du kan åpne en reise/gå inn på en tidligere reise ved en senere
anledning. Du åpner reisevaksinasjonsmodulen på vanlig måte, og
henter opp aktuell reisedeltager. Du får en oversikt over den reisen/de
reisene vedkommende er deltager i og kan velge aktuell reise. Marker
og klikk på Åpne reise.
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12.4. Betaling av vaksiner
Øverst på skjermen ligger knapperaden hvor Kasse skal ligge. Hvis ikonet
ikke ligger der fra før, kan du hente det ved å høyreklikke og velge Oppsett.
1. Klikk på Kasse, og du får opp regningskortene til hver av de reisende
som har fått vaksiner. Det er totalsummen per person for alle vaksiner
som ligger i kolonnen Utestående.

2. Status Åpen indikerer at kortet ikke er betalt. Merk hvert enkelt kort og
klikk på Innbetal (eller høyreklikk) for å registrere betaling, enten
kontant, eller via bankkort. Status vil da endre seg.
3. Ønsker du å se nærmere på regningskortet først, kan du merke kortet og
klikke på Rediger (eller høyreklikke).
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13. LEGEMIDLER OG RESEPTER
Modulen Legemidler er bygget opp med flere faner.
 Legemidler i bruk/Dagens ordinasjoner: Du fornyer et
medikament ved å høyreklikke på det i listen. Er det ikke forskrevet
legemidler tidligere, kan du høyreklikke rett på det hvite
bakgrunnsbildet.
 Tidligere ordinasjoner: Liste over alle medikamenter som er
forskrevet inndelt i perioder.
 Varekatalog: Varekatalogen i sin helhet.
 Medikamentliste: Gruppert visning av tidligere ordinasjoner ved
bruk av nedtekksliste.
 L.M. i bruk – grafisk visning: Grafisk visning av alle legemidler i
bruk hvor man kan sortere på tidsintervall.
 Med.utstyr/N.mdl.: Liste over medisinsk utstyr og næringsmidler
som er i bruk.

13.1. Forskrive et legemiddel
1. Klikk på ikonet
Legemidler. Hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på
Legemidler.

-ikonet øverst til venstre og velg Annet –

2. I feltet Ny legemiddelforskrivning kan du søke etter et medikament i
databasen FEST. Velg først i nedtrekkslisten til høyre om du vil søke på
varenavn, varenummer eller ATC-nummer.
3. Skrive deretter inn hele eller deler av medikamentnavnet i Søk etter og
trykk Enter.
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4. Du får opp en liste med de legemidler som svarer til ditt søk. Velg
ønsket legemiddel og trykk Ok.
Alternativt kan du høyreklikke i feltet Oversikt under fanen
Legemidler i bruk/dagens ordinasjoner og velge Ny (blank)
forskrivning. I feltet Søk skriver du inn hele eller deler av navnet og
trykker Enter. Velg ønsket legemiddel og klikk Ok.
5. Du er nå i bildet hvor du klargjør resepten. I nedtrekkslisten Reseptkø
velger du hvor legemiddelet skal styres til. Velg for eksempel Reg. uten
utskrift hvis du kun skal registrere en fast medisin uten å skrive ut
resept.

6. Fyll ut indikasjon, kortdosering, DSSN og bruksområde, antall pakker
legemiddelet skal skrives ut for, og hvor mange ganger resepten kan
reitereres.
TIPS: DSSN-listen kan endres under Administrasjon
Modulspesifikke innstillinger – Journal – Legemidler.
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7. Så velger du om dette er en kur, fast eller ved behov, og om generisk
bytte er tillatt, og om det er refusjon på denne forskrivningen.
8. Når du klikker Ok blir resepten lagt til utskrift, eventuelt den kategorien
du valgte i nedtrekkslisten Reseptkø. Du får en oversikt over dette i
visningsfeltet på høyre side i bildet. Nå kan du forskrive flere resepter,
eller velge å markere den gjeldende og klikke Utskrift/Send
elektronisk fra kø.
Du får også en samlet oversikt under valget Vis klargjorte resepter.
9. Du finner mange utskriftsmuligheter under Andre utskrifter.
10. I nedtrekkslisten Resptkø er det også valg for behandling av fax- og
telefonresepter. Dette vil bli beskrevet på et senere tidspunkt.

13.2. Oppslagsverk
Felleskatalogen finnes to steder. I bildet hvor du klargjør en resept vises
informasjon om medikamentet du foreskriver til høyre i bildet.
I tillegg til dette finnes felleskatalogen som frittstående modul som kan
legges opp på menylinjen. Her velger du søkekriterium og skriver inn tekst i
søkefeltet og trykker Enter.
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14. LABORATORIEPRØVER
14.1. Rekvirere prøver
1. I personens journal klikker du på ikonet
Rekvirere prøver. Hvis du
ikke ser ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det
inn.
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Laboratorie/
Målinger – Rekvirere prøver.

Analyseregisteret har tre typer prøver:
 Interne: De interne lokale prøvene som analyseres på legekontorets
lab.
 Eksterne: Prøver sendes til eksterne laboratorium for analyse.
 Gruppert: Kategorisert etter analysegrupper
Du kan velge type ved å klikke på fanene eller trykke CTRL + 1, 2 eller 3.
Under Interne og Eksterne er det søkefelt hvor du kan skrive hele eller deler
av navnet på prøven og trykke Enter.
Prøvene defineres i Administrasjonr. (Se Administrasjon-håndboka under
Modulspesifikke Innstillinger – Lab, fanen Samleprøver.)
1

Du rekvirerer prøver ved å dobbeltklikke på prøven – da legges den over
i feltet Rekvisisjon(er).

2. Du skriver også inn svarene på prøvene i dette feltet, i kolonnen Svar.
Sett markøren i kolonnen og skriv inn svarene fortløpende. Hvis det er
for liten plass klikker du på knappen Sett inn kommentar/utvidet svar.
Hvis det i Administrasjon er definert referanseområde på de lokale
prøvene, vil feltet for Pat automatsk hakes av hvis svaret er patologisk.
Hvis det ikke er definert referanseområde i modulen Administrasjon, må
du selv hake av hvis prøven er patologisk. De eksterne prøvene følger
avsenders referanseområde.
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115

14.2. Felles lab-ark
En annen måte å legge inn svarene på er fra et felles lab-ark.
1. I hovedmenyen klikker du på
Laboratorie. Hvis du ikke ser ikonet,
kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn.
2. Du kan legge inn svar fortløpende på alle personer det er rekvirert noe
på i denne modulen. Du kan også fra dette bildet rekvirere flere prøver
på samme person eller på ny person ved å bruke knappen Rekv. prøver.
3. For å skrive inn svaret må du stå i riktig felt under Resultat for aktuell
prøve.

MERK! Det er mange filtreringsmuligheter i dette bildet. Du kan velge
datointervall, og om du vil vise prøver uten svar eller alle (med og uten
svar). Videre er det valg for lokale -, eksterne - eller begge typer prøver.
Husk å klikke på knappen Oppdater når du har filtrert fram nye søk.

14.3. Personens lab-ark
Du står i personens journal.
1. Klikk på ikonet
. Hvis du ikke ser ikonet, kan du høyreklikke og
velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Laboratorie/
Målinger – Lab ark.
Lab-arket er delt i tre felt:
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Laboratorieark hvor alle prøvene ligger under datoen de er tatt.



Analyse som lister opp alle svar på en prøve du markerte i listen
under Laboratorieark.



Svardetaljer med eget felt Kommentar / utvidet svar.

Laboratorieprøver

Prøvesvar med rød skrift er patologiske. Der hvor feltet er gult, skjuler det
seg et utvidet svar og/eller en kommentar.

TIPS: Du kan klikke på alle kolonnene i lab-arket for å sortere på dem.
Fargevalgene kan du definere selv under Administrasjon –
Modulspesifikke innstillinger – Lab. Innstillingen du velger forblir slik
til du selv endrer den.
Om det finnes flere svar av samme prøve/analyse kan du få opp en grafisk
visning ved å klikke på det markerte partiet i skillelinjen mellom feltene
Laboratorieark og Analyse. Her er også knapp for å skrive ut grafen.

Laboratorieprøver
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15. BLODTRYKK
1. I journalen klikker du på ikonet
. Hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Laboratorie/
Målinger – Blodtrykk.

2. I feltet Dagens undersøkelser er Systolisk og Diastolisk obligatorisk
for å gjøre en registrering. I tillegg kan du fylle ut Puls.
Klikk på Legg til for å registrere innskrevet data i pasientens journal og
lab ark.
3. Ønsker du å gjøre flere registreringer, klikker du på Ny.
4. Klikk Ok for å lukke vinduet.

Blodtrykk
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16. AK-JOURNAL
1. I journalen klikker du på ikonet
. Hvis du ikke ser ikonet, kan du
høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn.
Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Laboratorie/
Målinger – AK-journal

2. I feltet Behandlingsmål registrerer du anbefalt INR-nivå, når
behandlingen starter og slutter, samt indikasjon. Klikk på Bruk for å
lagre.
3. Videre registrerer du dagens dosering med dato, INR og ukedose.
Systemet vil foreslå en daglig dosering basert på ukedosen som blir
tastet inn. Denne kan du overskrive dersom du ønsker en annen
dosering. Tast inn dato for kontroll og kommentar for denne doseringen.
Klikk på Bruk for å lagre.
4. Nederst i bildet ser du eventuelt tidligere registreringer. INR-verdi blir
overført til pasientens lab ark, samt vil være synlig på dagens kontakt.
5. Klikk på Lukk for å lukke vinduet.

AK-Journal

121

122

AK-Journal

17. TIMEBOKA
17.1. Se på timeboka
Du åpner timeboka ved å klikke på
fra en journal.

Timebok fra Min hovedmeny eller

Eller: Klikk på ikonet øverst til venstre og velge Person – Timebok.
Fra en journal kan du gå rett til innkallingslisten ved å velge Legg til
innkalling under Timebok.

Du kan velge akkurat hva du ønsker å se:

Timeboka



Ved å høyreklikke i øverste linje for Avtaletype, Status, Tid osv., kan
du hake av hvilke kolonner du vil se. Dette gjelder i alle skjermbilder
som har kolonner.



Du kan også endre kolonnebredde. Se side 139.



I nedtrekkslisten Eier øverst til venstre velger du hvilken timebok du
ønsker å se. En timebok kan være knyttet til en person, en stilling (for
eksempel fysioterapeut) eller til et rom/ressurs.



Fra kalenderen nedenfor velger du hvilken dato du ønsker å se.



Ved å klikke på fanene øverst, kan du se Dagsplan, Ukeplan eller
Månedsplan.
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I fanen Alle bøker kan du velge ut hvilke timebøker du ønsker å se. Du
kan velge både på navn og stilling.
TIPS: Liker du å bruke hurtigtaster? Klikk i menyene øverst i skjermbildet. Her finner du hurtigtast-kombinasjonene for de fleste valgene du
har i timeboka. En komplett oversikt over samtlige hurtigtaster finner du
på side 199.
MERK! Du finner mange menyvalg ved å høyreklikke i timeboka. Legg
spesielt merke til at valgene er forskjellige når du høyreklikker på en
avtale kontra en ledig time.

17.2. Sette inn en avtale i timeboka

1. Finn korrekt dato og dobbeltklikk på ønsket time, eller høyreklikk og
velg Registrer ny avtale.
2. Du ser bildet Registrer avtale. Klikk på knappen Hent person.
3. Du kan eventuelt først hente personen ved hjelp av Ctrl+H, eller velge
Hent person i menyen Person.
4. Tast inn personens Fødselsdato eller navn og trykk på Enter (eller Søkknappen).

5. Dobbeltklikk på personen i listen eller klikk på Ok.
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Henter du fram personen med Ctrl+H, dobbeltklikker du på den ledige
timen.
En person kan ha flere journaler, og avtaler i timeboka bør kobles til
riktig journaltype fordi innkallingsbrev, ikke møtt og avbestilt personlig
automatisk legger en oppføring i den journalen avtalen er koblet til.

Når du registrerer en avtale på person får du opp et bilde som gir deg en
oversikt over personens journaler, og mulighet for å koble avtalen til rett
journal. Hvis du velger å ikke koble til journal blir heller ingen
avtaleendringer og innkallingsbrev journalført, og spørsmålet om
kobling vil komme igjen inntil du har foretatt koblingen.
Vi anbefaler derfor å opprette journal på alle personer før de får avtaler i
timboka. Dersom det ikke blir gjort kan du høyreklikke på avtalen, velge
Rediger avtale, og koble til riktig journaltype.
5. Du vender tilbake til skjermbildet Registrer avtale:

 Kommentar-feltet kan du eventuelt bruke til å skrive inn utfyllende
kommentarer til timen (i tillegg til Avtaletypen, se nedenfor).
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 Velg Antall timer vedkommende skal ha ved å bruke piltastene. Du
kan også utvide timen ved å høyreklikke på avtalen i timelisten og
velge + Pluss.
 Velg Avtaletype fra listen. Systemet har vanligvis forhåndsvalgt
Vanlig time.
TIPS: Du kan endre en avtaletype uten avtale ved å høyreklikke på
oppsatt time i timeboka og velge ny avtaletype fra listen.
Avtaletypen i denne listen lages i Administrasjon – Timebok.
 Kontakttype-feltet: Systemet foreslår automatisk kontakttype ut fra
neste kontakttype i standardprogrammet (se side 41). Husk å endre
dersom du ønsker en annen kontakttype enn systemet foreslår.
 Hvis dette er en innkallingstime, må du i dette bildet velge hva slags
Innkallingsbrev du skal sende (2-årskontroll, 4-årskontroll osv),
ellers får du ikke skrevet ut noe.
Fra timeboka skriver du ut brevet ved å høyreklikke på avtalen og
velge Skriv ut – Innkallingsbrev.
TIPS: I rammen Bestilte timer kan du klikke på Gamle timer for å se
tidligere timer som vedkommende har hatt.
6. Klikk på Ok. I timeboka ser du nå at timen er registrert.

17.3. Sette inn en gruppetime i timeboka
For å kunne sette en gruppe inn på avtale, må avtaletype stå til Gruppe.
Hvis det ikke ble gjort da timeboka ble generert i modulen Administrasjon,
har du to muligheter:
1. Høyreklikk på timen og velg Registrer ny gruppetime.
2. Høyreklikk på timen og velg Endre avtaletype. Fra listen velger du
Gruppe. Tilbake i timeboka kan du dobbeltklikke på vanlig måte når du
skal sette opp gruppen på time.
MERK! Dette høyreklikkvalget gjelder uansett hvilken avtaletype du
vil endre til.
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I bildet Grupperegistrering klikker du på knappen Velg gruppe.

Når du har hentet fram riktig gruppe og klikket Ok, kommer du tilbake
til Grupperegistrering og har følgende valg:
17.3.1.

Gruppen skal ha én felles avtale i Timebok

1. I bildet Grupperegistrering velger du Fellestime – da registreres
gruppen som én oppføring i Timeboka. Velg riktig kontakttype og evt.
innkallingsbrev. Avslutt med Ok.
Tilbake i timeboka ser du nå at gruppen står med én oppføring. Denne
gruppen behandles under ett ved at du høyreklikker på den og velger fra
menyen. Valgene i menyen er nærmere forklart andre steder i dette
kapitlet.
2. Avtalestatus på gruppen kan settes på to måter: for hele gruppen eller
individuelt for gruppemedlemmene. For gruppen klikker du direkte i
statuskolonnen og velger fra listen. Husk å stå på riktig klokkeslett!
3. Skal du sette individuell avtalestatus på gruppemedlemmene etter
hvert som de møter, høyreklikker du og velger Medlemmer i gruppe.
Dette bildet gir deg oversikt over deltagerne i gruppen, og du kan sette
avtalestatus og kommentar på én, flere eller alle medlemmer. Dette gjør
du ved å hake av for de medlemmene du vil gjøre registreringer på.
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17.3.2.

Gruppen skal ha enkeltoppføringer på samme klokkeslett i
Timebok

1. Følg samme fremgangsmåte som når du skal sette gruppe inn i Timebok
ved å åpne bildet Grupperegistrering på vanlig måte. Finn ønsket
gruppe bak knappen Velg gruppe. Når du er tilbake i
Grupperegistrering velger du Individuelle timer (øvre grense er satt til
30 medlemmer per gruppe). Velg riktig kontakttype og eventuelt
innkallingsbrev. Avslutt med Ok.
Tilbake i timeboka ser du nå at alle gruppemedlemmene har fått
individuelle timer. Du kan nå behandle disse som enkeltavtaler mht.
avtalestatus, kommentar, osv. ved å høyreklikke på avtalen.
Dobbeltklikker du på én av medlemmene i gruppen, kommer du inn i
gruppejournalen.
17.3.3.

Gruppen skal ha enkelttimer på forskjellige klokkeslett i
Timeboka

1. Følg samme fremgangsmåte som når du skal sette gruppe inn i Timebok
ved å åpne bildet Grupperegistrering på vanlig måte. Finn ønsket gruppe
bak knappen Velg gruppe.
2. Når du er tilbake i Grupperegistrering velger du Individuelle timer
(Flyttebuss) . Gruppemedlemmene blir liggende i Flyttebussen og du
må sette dem inn enkeltvis på det klokkeslettet de skal ha i timeboka.
Dette gjør du ved å markere klokkeslettet, høyreklikke og velge Sett inn
avtale fra flyttebuss. Har du flere personer i bussen, må du markere
den rette før du klikker Ok.
3. Tilbake i timeboka ser du nå at alle gruppemedlemmene har fått
individuelle timer. Du kan nå behandle disse som enkeltavtaler mht.
avtalestatus, kommentar, osv. ved å høyreklikke på avtalen.
Dobbeltklikker du på én av medlemmene i gruppen, kommer du inn i
vedkommendes journal.

17.4. Finne en ledig time
Du kan be systemet om å finne den første ledige timen innenfor et gitt
tidsrom og mellom to klokkeslett.
1. I timeboka klikker du på fanen Timesøk.
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2. Angi Periode og Klokkeslett (hvis det for eksempel bare passer for
vedkommende mellom 09.00 og 12.00).
3. Angi hvilken Timebok det gjelder. Timebøker kan være knyttet til
personer, type personell eller rom/ressurs.
4. Hvis det gjelder en spesiell Avtaletype, for eksempel reisevaksine,
velger du dette. Systemet vil da bare lete blant de timene som er
reservert for denne avtaletypen.
5. Klikk på Søk. Systemet finner den første ledige timen, og du kan
reservere den (se side 124) ved å dobbeltklikke eller høyreklikke og
velge Registrer avtale.

17.5. Søke etter en person i timeboka
Noen kan ringe inn og si: «Jeg vet at barnet mitt skal vaksineres til uken,
men jeg husker ikke når det er». Det kan du finne ut med noen tastetrykk.
1. I timeboka klikker du på fanen Søk etter person.
2. Klikk på Hent person og finn ønsket person.

3. Klikk på Søk. Systemet finner timen.
Ved å høyreklikke på timen kan du gå direkte i timeboken for avtalen.
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17.6. Skrive ut timekort eller innkallingsbrev
Når du har reservert en time, kan du skrive ut timekort eller innkallingsbrev
ved å høyreklikke på timen og velge Utskrift – eller du kan gå til
menylinjen og velge Utskrift. Teksten i innkallingsbrevet er ferdig utfylt,
men du kan redigere eller gjøre tilføyelser hvis du vil.

17.7. Registrere ankomst eller avbestilling
I timeboka kan du registrere avtalestatus ved å klikke på avtalen i
statusfeltet, eller ved å høyreklikke. På den måten kan du endre avtalestatus
på en avtale, for eksempel registrere at vedkommende er kommet.
Du kan klikke i feltet Status og velge avtalestatus. (Det er også mulig å
høyreklikke, velge Avtalestatus og så ønsket status.)

Hvis personen avbestiller eller ikke møter, spør systemet om du vil skjule eller
beholde timen i timeboka. Hvis du velger å beholde den, vil avbestillingen bli
stående som en del av denne personens historikk i timeboka (under Nye timer i
bildet Rediger avtale). Avbestillingen vil uansett bli registrert i journalen.
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17.7.1.

Avtalestatus ‘Kommet’

Når resepsjonen registrerer avtalestatus på en person, vil dette også vises på
skjermen til legen eller helsepersonen som skal konsultere vedkommende.
TIPS: Hvis du ønsker å fjerne «kommet»-registreringen, kan du velge
Kommet én gang til.
MERK! Innkallingsbrev, avtalestatus, avbestilt personlig og ikke møtt
fører automatisk til en oppføring i journalen til den personen det gjelder.
Det er for å slippe å gå inn i journalen og gjøre en manuell registrering –
men det er viktig at dette relateres til riktig kontakttype! Denne settes av
administrator i Administrasjon – Timebok under fanen Brukerinnstillinger
(Se Administrasjon-håndboka under Modulspesifikke Innstillinger –
Timebok, fanen Brukerinnstillinger.) Vi anbefaler Registrering
utenfor kontakt.

17.7.2.

Avtalestatus ‘Ikke møtt’ og ‘Avbestilt personlig’

Når du har valgt en av statusene nevnt over, ser du skjermbildet
Avbestilling av time/ikke møtt til time. Fyll ut feltene.
Hvis du ikke haker av for å gi ny time, vil systemet spørre om du ønsker å
legge inn en melding til deg selv i huskekartoteket (se side 62). Svarer du ja,
går du til huskekartoteket, hvor en del opplysninger allerede er fylt inn. Her
kan du skrive en påminnelse til deg selv om at du må følge opp denne
personen. Husk å sette forfallsdato.

Hvis du haker av for om du vil opprette en ny avtale på personen, ser du
bildet Redigere avtale. Her kan du velge å legge inn en kommentar, en ny
avtaletype eller et innkallingsbrev. Systemet legger personen i flyttebussen.
Finn nytt avtaletidspunkt, høyreklikk og velg Sett inn avtale fra flyttebuss.
17.7.3.

Avtalestatus ‘Avbestilt – Tjenestested’

Samme som ‘Avbestilt – Personlig’, men brukes når det er helsestasjonen
som må avbestille timen. Denne status gir ikke oppføring i journal.
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17.7.4.

Avtalestatus ‘Ikke avtalt’

Brukes når du setter inn en foreløpig avtale som ikke er avtalt med
vedkommende, men som skal gjøres på et senere tidspunkt.

17.8. Kontakte de pårørende om en timeavtale
Hvis du for eksempel må gi beskjed om at en timeavtale må avlyses eller
utsettes, kan du finne telefonnummeret i kolonnen Tlf, eller du kan
høyreklikke på timen, velge personens navn fra menyen, og så finne et
telefonnummer.

Du kan også velge Endre personalia og finne et telefonnummer i personens
Personalia-bilde.

17.9. Flytte timeavtaler
Du kan flytte timeavtaler enkeltvis, eller du kan legge flere avtaler i
flyttebussen og flytte dem samlet.
17.9.1.

Flytte timeavtaler enkeltvis

1. I timeboka høyreklikker du på den avtalen du ønsker å flytte, og velger
Flytt avtale (før du finner nytt avtaletidspunkt ligger avtalen i
flyttebussen).
2. Finn en ledig time på ønsket tidspunkt i timeboka, og klikk på timen.
Avtalen flyttes til den nye timen.
3. Du kan også høyreklikke og velge Flytt avtale(r) til flyttebuss. Da blir
avtalen liggende i flyttebussen inntil du høyreklikker og velger Sett inn
avtale fra flyttebuss.
17.9.2.

Flytte flere avtaler ved hjelp av flyttebussen

1. Du kan velge Flytt alle avtaler denne dagen til flyttebuss. Systemet
ber deg bekrefte.
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2. Du kan se avtalene som ligger i flyttebussen ved å klikke på den. Legg
merke til at dato og tid for personens opprinnelige time vises.

3. Gå til en ledig time, høyreklikk og velg Sett inn avtale fra flyttebuss.
Du ser avtalene som ligger i flyttebussen. Velg den avtalen du ønsker å
sette inn.
4.

Gjenta for de andre avtalene som ligger i flyttebussen.

17.10. Flyttehistorikk
I menyvalget under Vis finner du blant annet Flyttehistorikk. Dette er en
oversikt over alle flyttede avtaler på din enhet/distrikt, og du kan velge
hvilke avtaler du ønsker å se ved å sortere på alle brukere, en eller flere
brukere og/eller tidsintervall.
I kolonnen Skrevet ut ser du om det er skrevet ut et flyttebrev eller ikke. En
mal for dette lages i Administrasjon – Timebok. Det står ja i kolonnen hvis
det er skrevet flyttebrev. Brevet sendes til personen og avtalen kan arkiveres.
Du finner arkiverte avtaler under fanen Arkiv.

17.11. Kopiere en timeavtale
Hvis en person skal ha en spesiell type timeavtale (for eksempel smittevern)
som skal gjentas, kan du kopiere avtalen inn på den datoen du ønsker. Da
slipper du å velge avtaletype eller skrive kommentarer på nytt.
1. I timeboka setter du opp avtalen på vanlig måte (se side 124).
2. Høyreklikk på avtalen og velg Kopier avtale(r). Systemet legger
avtalen i flyttebussen, uten at den første avtalen forsvinner.
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3. I kalenderen går du til ønsket dato og tidspunkt for neste time.
4. Høyreklikk på timen og velg Sett inn avtale. Hvis det ligger flere
avtaler i flyttebussen, må du velge den riktige.

17.12. Sette inn en ekstratime / ekstra dag
Noen ganger ønsker du kanskje å sette opp flere timer. Du er nødt til å jobbe
ekstra en dag, eller på en fridag hvor det normalt ikke er satt opp noen timer.
Da kan du sette inn en ekstratime mellom de timene som allerede står i
timeboka.
1. Høyreklikk hvor som helst i timeboka og velg Sett inn time. Du ser
skjermbildet Ny time.

2. Tast inn Tidspunkt og velg Avtaletype.
3. Hvis du ønsker å sette inn flere nye timer på en dag, kan du klikke på
Timeoppsett og velge tidsrom og intervall for timene. Dette kan være
aktuelt hvis du for eksempel skal jobbe en dag det ikke er satt opp timer.
4. Klikk på Ok.

17.13. Redigere en timeavtale
17.13.1. Utvide eller forkorte en time
Hvis du ønsker å utvide en time til en dobbelttime, kan du høyreklikke på
timen og velge + Pluss fra menyen. På samme måte kan du redusere timen
fra dobbelt til enkel ved å kikke på – Minus.
17.13.2. Endre detaljene for en time
1. Du kan for eksempel endre kommentaren du har lagt inn på timen, eller
velge en annen avtaletype. Høyreklikk på timen og velg Redigere
avtale. Du ser det samme skjermbildet som du brukte da du registrerte
avtalen.
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2. Hvis du bare ønsker å redigere kommentarfeltet, klikker du på Rediger
kommentar.

17.14. Endre personalia direkte fra timeboka
Hvis en person bestiller en time, og samtidig gir opplysninger som bør
registreres i vedkommendes personalia, kan du gjøre dette direkte fra
timeboka.
1. Registrer avtalen på vanlig måte (se side 124).
2. Høyreklikk på avtalen og velg Endre personalia.

17.15. Utskrift av timelister
Fra menyvalget Utskrift kan du skrive ut de timelistene du ønsker.

TIPS: Ved slutten av arbeidsdagen bør du ta utskrift av Dagens timelister
for påfølgende dag i tilfelle dataproblemer.

17.16. Innkallingslisten
Innkallingslisten er et mellomlager for personer som skal innkalles, men
ikke har fått noen time ennå. Du kan for eksempel sette en person på
innkallingslisten etter at du har registrert vedkommende i forregisteret.
Du kan også bruke innkallingslisten til å lage en innkallingsplan for
helsestasjonens brukere ved å kalle inn for eksempel alle 2-åringer som
mangler helseundersøkelse, og gi disse time.
Tildeling av timer fra innkallingslisten kan gjøres enkeltvis på person eller
for en gruppe.
Fra en journal kan du gå rett til innkallingslisten ved å velge Legg til
innkalling under Timebok.
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17.16.1. Sette en enkeltperson på innkallingslisten
1. I timeboka går du til menyen Innkallingsliste helt øverst og velger
Oversikt.

2. Du ser den aktuelle innkallingslisten.

3. Klikk på
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Ny. Du ser bildet Nye oppføringer til innkallingsliste.
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4. Bruk Predefinerte journalsøk til å finne ønsket person eller personer,
og flytt vedkommende over til listen til venstre i bildet.
5. Fyll inn aktuelle datoer og tidsrom, og gjør relevante valg fra
nedtrekkslistene.
Hvis personen du skal legge inn i listen ikke har fått tildelt noen
helseperson, slik at du ennå ikke vet hvilken timebok som skal brukes,
velger du på Alle timebøker.
Om ønskelig kan du skrive en Kommentar.
6. Klikk på Ok. Tilbake i innkallingslisten ser du at vedkommende nå er
kommet med på innkallingslisten.
17.16.2. Planlegge innkalling for en gruppe
Dersom du vil legge inn en gruppe i innkallingslisten bruker du det
predefinerte journalsøket Søk i grupper for velge en gruppe. Videre
fremgangsmåte er som for enkeltpersoner, men du må velge Gruppe som
avtaletype! Les om grupper på side 151.
17.16.3. Automatisk tildeling
1. I timeboka går du til menyen Innkallingsliste helt øverst og velger
Tildeling.

2. Du ser din aktuelle innkallingsliste (eksemplet viser grupper).
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3. Du kan velge alle i listen (eller ingen), eller markere enkelte personer
ved trykke Ctrl og klikke i listen.
4. Fyll inn aktuelle datoer og tidsrom, og hak av for aktuelle ukedager.
5. Klikk Tildel timer når du er klar til å legge personene inn i timeboka.

17.17. Sette en ny timeavtale direkte fra
journalen
1. Fra journalen klikker du på
Timebok (hvis du ikke ser ikonet, kan
du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Person – Timebok.

2. Du ser timeboka.
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3. Velg ønsket dato i kalenderen.
4. Dobbeltklikk eller høyreklikk på ønsket time og velg Registrer ny
avtale. Du ser skjermbildet Registrer avtale, som må inneholde aktuell
person, altså personen du er i journalen til.

Valgene du har i dette bildet er beskrevet tidligere (se side 124).
5. Klikk på Ok. I timeboka ser du nå at timen er registrert.
Når du lukker timeboka er du tilbake i personens journal.

17.18. Tips for innstillinger i timeboka
Avhengig av skjermstørrelse og skjermoppløsning, kan/må du gjøre visse
innstillinger for å få maksimal utnyttelse av programmet som verktøy. Vi
bruker timeboka som eksempel på dette, men husk at det gjelder de fleste
skjermbilder med kolonner.
 Skjule unødvendige kolonner – I bilder med mange kolonner, for
eksempel Timebok og Huskekartotek, kan det bli for trangt.
Høyreklikk i overskriften for å skjule de kolonnene du ikke trenger.
 Kolonnerekkefølge – Klikk i overskriften og dra kolonnen sideveis til
ønsket plassering.
 Sortering og informasjon per kolonne – Klikk i overskriften på
ønsket kolonne, og informasjonen blir alfabetisert, kronologisert,
osv., avhengig av hva slags informasjon den inneholder.
17.18.1. Kolonnebredde
Du endrer kolonnebredden ved å klikke på skillelinjen i overskriften på hver
kolonne og dra den mot høyre eller venstre.
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Kolonnebredden i følgende bilder vil kun gjelde deg som bruker; hver og en
må altså stille inn dette for seg selv:
 Dagsplan
 Ukeplan
 Alle bøker: Kolonnebredden som stilles inn for en timebok gjelder
for alle timebøkene, men fremdeles kun for seg som bruker.
 Timesøk
 Søk etter pasient
 Pop-up’ timebok (nå du for eksempel klikker på datoen i
oversiktsmodulen): Kolonnebredden som stilles inn gjelder kun her.
 Søkeresultat i vinduet Rediger avtale
 Oversiktsmodul Timebok i Min hovedmeny
 Oversiktsmodul Timebok i journal (avtaler i timebok)

17.19. Skreddersy timeboka
Timeboka kan tilpasses den enkelte brukers ønsker. For eksempel kan du
selv velge automatisk avtaletype, hvilken timebok som skal være aktiv,
startfane og kontakttype. Du kan også velge bruk av farger på avtaletyper,
bakgrunner og skrift. Dette er beskrevet i Administrasjon-håndboka under
Modulspesifikke Innstillinger – Timebok, fanen Brukerinnstillinger.
Administrator eller superbruker kan redigere eller legge inn nye
avtalestatuser og avtaletyper.
MERK! Brukeren må gå inn og sette rette innstillinger for seg selv i
Administrasjon – Timebok – fanen Brukerinnstillinger.
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18. TUBERKULOSEKONTROLL
I journalen klikker du på
Tuberkulosekontroll (hvis du ikke ser ikonet,
kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).

18.1. Tuberkulosekontroll
1. Hent personen i hovedmenyen og gå inn i aktuell smittevernjournal.
Dersom personen ikke har en smittevernjournal må du opprette ny
journal (se side 15).
2. Fra listen Oppsøknings-/henvisningsgrunn velger du passende grunn.

3. Still spørsmål og fyll ut tabellen. Tillatte verdier er:
V:
Alt er normalt.
T:
Tekst.
Hvis du skriver T, får du opp en tekstboks hvor du kan skrive et notat.
Denne teksten kommer opp under Dagens notater når du senere ser på
journalen. Er det gjort registreringer i denne matrisen på denne personen
tidligere, ser du historikken under Tidligere registreringer.
4. Klikk

Tuberkulosekontroll

Ok for å avslutte registreringen.
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18.2. Mantoux-test
18.2.1.

Utføre mantoux-testen

Når du foretar en mantoux-test, må du angi grunnen til testen. Årsaker til
oppsøkning eller henvisning kan for eksempel være at personen er
nyankommet asylsøker eller at det dreier seg om en Miljøundersøkelse.
1. Hent personen i hovedmenyen og gå inn i aktuell smittevernjournal.
Dersom personen ikke har en smittevernjournal må du opprette ny
journal (se side 15).
2. I rammen Tuberkulin- og mantoux-tester nedenfor ser du eventuell
historikk. Klikk på
Ny mantoux.
(Ny pirquet bruker du for å etterregistrere data fra den tiden pirquetprøven var i bruk.)
3. Du ser skjermbildet Tuberkulinprøve. Sjekk at klokkeslettet Tid satt
er riktig, velg Virkestoff og Batch nummer og klikk på Ok nederst.

4. Når du har lest av reaksjonen etter 72 timer, markerer du testen og
klikker på Registrer svar, eller høyreklikker og velger Registrer svar.

5. I skjermbildet Tuberkulinprøve angir du resultatet i millimeter og
haker av dersom personen har en reaksjon på prøven.

142

Tuberkulosekontroll

6. Det du skriver i Merknad-feltet kommer fram i listen under
Tuberkulin- og mantoux-tester.
7. Tuberkulin- og mantoux-tester vil også legge seg som en informasjon og
er en aktiv lenke i Vaksinasjonsoversikt.
18.2.2.

Mistanke om tuberkulose – henvisning til røntgen

Ved mistanke om tuberkulose hos personen du har innkalt, må du henvise
vedkommende til diagnosestasjonen (sykehuset). Dette kan du gjøre direkte
fra skjermbildet Tuberkulosekontroll.
1. I skjermbildet Tuberkulosekontroll velger du Korrespondanse –
Henvis til diagnosestasjon.

2. Du ser et standard henvisningsbrev. Fyll inn nødvendig informasjon og
klikk på Skriv ut.
3. Når du senere får resultatet av undersøkelsen, går du til Resultat
røntgen thorax nederst og klikker på
Ny.
4. Velg Normalt eller Avvik og skriv eventuelt inn en beskrivelse av
avviket. Feltet Beskrivelse av avvik er kun aktivert ved avvik.
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5. Du kan markere signalinformasjon hvis du ønsker påminnelse om
tuberkuloseresultatet hver gang du åpner journalen. Klikk på Marker
signal eller legg inn et merke i journalens oversiktsbilde i CAVE/NBfeltet.

18.3. Kontroll av BCG-arr
1. I journalen klikker du på
Vaksinasjon (hvis du ikke ser ikonet, kan
du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
Vaksinasjon.

-ikonet øverst til venstre og velg Journal –

2. I rammen Oversikt BCG arr klikker du på Ny.

3. I skjermbildet BCG arr merker du av om du har funnet en tydelig
reaksjon eller ikke.
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4. Skriv eventuelt en merknad og klikk på Ok.
VIKTIG! Hvis personen har tatt en mantoux-test (se side 141), står
resultatet angitt inne i vaksinemodulen. Klikk på lenken for å lese
detaljene.
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19. MILJØUNDERSØKELSE
Hvis du for eksempel får melding om tuberkulose hos en person, må du
kartlegge hvilke andre personer som kan være smittet – for eksempel
familie, venner og kollegaer. Dette kaller vi en miljøundersøkelse. Slik gjør
du:
1. Hent opp personens smittevernjournal.
2. I journalen klikker du på
Miljøundersøkelse (hvis du ikke ser
ikonet, kan du høyreklikke og velge Oppsett for å legge det inn).
Eller: Klikk på
undersøkelse.

-ikonet øverst til venstre og velg Journal – Miljø-

3. Klikk på Opprett ny miljøundersøkelse.

4. Systemet angir automatisk et unikt referansenummer på undersøkelsen
som angir dato, time, minutt og sekund, og lister opp de pårørende som
er registrert på personen i helsestasjonens register.
Angi periode og hak av hvilke pårørende som kan være smittet.

5. Klikk på Ok. Du ser en ny fane.

Miljøundersøkelse
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6. Nå kan du utvide miljøundersøkelsen ved å legge inn andre personer
som også kan være smittet. Klikk på
Ny eller
Ny fra forregister
og tast inn fødselsdato eller navn for å hente personen.
Henter du en person fra Forregisteret, kan du nå sortere dem på
begrunnelseskode SMV Smittevern. Om du ikke brukte
begrunnelseskode når du registrerte personen, må du la
begrunnelsesfeltet stå på Alle. Legg inn fødselsdato og/eller navn, og
klikk Søk. Marker vedkommende og klikk Ny. Du kommer til bildet
Lag ny journal, der du oppretter smittevernjournal, journalansvarlig og
fast helseperson. Kontaktplan er ikke nødvendig her. Klikk Ok. Neste
bilde kan du avbryte, for du skal ikke hente inn denne journalen. Du skal
hente personen inn i indekskasusets miljøundersøkelse.
Når du er tilbake i miljøundersøkelsen, klikker du på Ny og henter
vedkommende inn der.

7. I kolonnen Gruppe velger du hvilken tilknytning personen har til den
smittede.
8. Hvis du utfører mantoux-test på noen av personene på listen, klikker du
først på personen og deretter på
Registrer mantoux. Du går rett til
skjermbildet Tuberkulinprøve (se side 142).
9. Når du skal registrere mantoux-svar, eller hvis noen av personene på
listen er skjermbildefotografert, kan du registrere resultatet ved å klikke
på personen og deretter henholdsvis på
Registrer mantoux eller på
Registrer rtg-resultat (se side 143).
10. Du kan også benytte huskekartoteket når du er inne i en
miljøundersøkelse. Du ser ikonet Huskekartotek i ikonrekken øverst i
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bildet, men du har en mer tilrettelagt mulighet hvis du benytter ikonet i
miljøundersøkelsesbildet:

11 Legg til påminnelse om innkalling i huskekartoteket for bestemt bruker:
Her kan du bestemme om du skal legge oppføringer eller påminnelser
om for eksempel tuberkulosekontroll til en kollega. Du velger kollega
fra organisasjonstreet ved å klikke på lenken, som i utgangspunktet viser
ditt navn. Hak av på de deltagerne påminnelsen gjelder.
MERK! Ok-knappen blir ikke aktiv hvis du oppretter denne
påminnelsen på en kollega som ikke har tilgang til smittevernjournaler.
MERK! Det er kun deltagerne i miljøundersøkelsens huskekartotek du
legger påminnelse i, ikke indekskasusets.
12. Legg til påminnelse om innkalling i huskekartoteket for fast
helseperson: Her kan du opprette samme type oppføringer eller
påminnelser om for eksempel tuberkulosekontroll til deg selv. De
personene du får fram i listen er kun de du er fast helseperson for.
13. Du går inn på en åpnet miljøundersøkelse ved å hente inn indekskasuset
igjen. Da finner du både åpne og avsluttede miljøundersøkelser når du
starter modul Miljøundersøkelse. Marker riktig undersøkelse og klikk på
Åpne valgt miljøundersøkelse. Du ser at fanen viser startdato for
undersøkelsen.
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20. GRUPPER
På en helsestasjon vil du ofte ha behov for å kalle inn en gruppe personer
samtidig. Det kan for eksempel være en skoleklasse som skal vaksineres,
gravide som skal ha svangerskapskurs eller personer fra ulike skoler som
skal komme sammen for å snakke om et bestemt tema.
Du kan også bruke gruppefunksjonen ved målinger, for eksempel L/V/HO,
hørsel og syn. Fordelen er at du kan registrere alle målingene i samme
skjermbilde. Du behøver altså ikke hente fram journalen for hver enkelt.

20.1. Opprette en ny gruppe
Organiseringen av grupper baserer seg på den organisasjonsstrukturen dere
har i modulen Administrasjon. Derfor må alle enheter/skoler og
helsestasjoner registreres der først. Du kan deretter legge gruppene inn i
strukturen der de skal tilhøre.
1. I hovedmenyen klikker du på
Eller: Klikk på

Hent gruppe.

-ikonet øverst til venstre og velg Person – Hent

gruppe.
2. Under fanen Alle ser du ser de gruppene som eventuelt allerede er laget.
Gruppene kan være definert ut fra årskull eller tema.
3. Gå til fanen Alle når du skal opprette ny gruppe. Finn den
enheten/skolen/helsestasjonen gruppen skal ligge under i trestrukturen
TIPS: Merker du en skole og velger Ny – Årstrinnsgruppe, blir denne
gruppen liggende under Skolen – Skolehelsetjenesten –
Årstrinnsgrupper, med det navnet du gir den. Merker du en
helsestasjon og velger Ny – Temagruppe, blir den liggende under
helsestasjonen – Type, med navnet du ga den. Du kan opprette
temagruppe for både helsestasjon og skolehelsetjenesten.
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4. Klikk på
Ny og velg hva slags gruppe det skal være, for eksempel
Temagruppe.

5. Velg Type gruppe, fyll ut Gruppenavn og velg Gruppetema.
6. Intern ansvarlig er som regel du selv. Ekstern ansvarlig kan for
eksempel være kontaktperson på skolen. Vedkommende må være
registrert i adresseregisteret.
7. For å legge til medlemmer i gruppen, klikk på fanen Medlemmer.
Eller: Klikk på Ok. Tilbake i bildet Hent gruppe klikker du på Legg til
/ fjern medlemmer.

8. Nå kan du søke opp journalene til de personene som skal være med i
gruppen, for eksempel et bestemt årskull. Her kan du bruke samme
fremgangsmåte som for å søke etter journaler (se side 11). Navnene
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kommer opp i listen nedenfor, og du kan flytte dem inn i gruppen med
<-tasten. Du kan klikke på den øverste personen i listen og dra
markøren nedover for å merke flere personer av gangen. Du kan også
bruke <<-tasten for å flytte hele gruppen med ett tastetrykk.
9. Klikk på Ok for å lagre gruppen.
10. Du kan endre sammensetningen av gruppemedlemmer. Bruk lenken
Rediger gruppe eller knappen Rediger i bildet Hent gruppe.

11. De gruppene du ofte jobber med, kan du samle under fanen Favoritter.
Høyreklikk og velg Legg til i favoritter. Da er det denne fanen som du
automatisk kommer inn i ved senere anledninger.

20.2.

Hente en gruppe

1. I bildet Hent gruppe velger du gruppen og klikker på Ok for å hente
opp gruppens journaler. Du ser bildet Gruppekontakt. I kolonnen Møtt
nederst kan du krysse av de personene i gruppen som møter opp til
timen. Du kan også registrere ledsagere i dette bildet. De velges på
samme måte som når du konsulterer enkeltpersoner. Husk å markere
hver enkel person når du gjør dette.
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2. For å åpne journalen, må du velge kontakt. Hvis gruppen for eksempel
består av 4-åringer, vil systemet foreslå 4-årsundersøkelse.
3. Klikk på Ok. Du ser et bilde hvor du kan velge hva du skal gjøre med
de som uteble fra timen. Hak av i Huskekartoteket hvem som skal ha
oppføring. Det opprettes et gjøremål per person. Før du klikker Ok kan
du hvis du ønsker endre forfallsdato, skrive i notatfeltet, osv. Klikk på
Ok.
4. Du er nå i gruppemodulen og ser gruppens journal med alle
medlemmene i gruppen. Bak valget Gruppekontaktegenskaper kan du
endre kontakten du har valgt for konsultasjonen, og i tillegg hake av for
at flere personer har møtt, hvis noen for eksempel var forsinket.
Et gjennomgående prinsipp i denne modulen er ved å markere en person
i gruppa, ser du vedkommendes tidligere registreringer på høyre side i
bildet, basert på hvilken modul du har valgt. Nå ser du løpende journal.
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20.3. Skrive notat for hele grupper eller enkelte
Du skriver et fellesnotat for hele gruppen eller personlige enkeltnotater ved å
klikke på
Nytt felles notat. Nå ser du de personene som er registrert som
møtt og som du sannsynligvis skal skrive journalnotat for. Disse er
automatisk haket på. Hvis du ikke skal skrive samme notat for alle, fjerner
du haken for den det ikke gjelder. Du kan også bruke valgene i menylinjen.
Når riktig avhaking er gjort klikker du i feltet på høyre side og skriver
journalnotatet. Avslutt med Ok.
I gruppejournalbildet ser du, ved å markere personene enkeltvis, hvordan
journalnotatene dine ble lagt inn. Ønsker du å endre notatet klikker du
Rediger felles notat i menyrekken.

20.4. Gruppevaksinasjon
Du er fortsatt i grupperegistreringen. Du må altså ha hentet en gruppe og
valgt kontakttype slik som beskrevet i forrige avsnitt. Nå skal du registrere
en vaksine på alle personene i gruppen din, eller kanskje kun noen av dem.
1. Klikk på ikonet
Gruppevaksinasjon. I høyre del av skjermbilde ser
du vaksinekomponentene i barnevaksineprogrammet og de vaksinene
personene i gruppa har fått. Ved å markere hver person, ser du dennes
vaksinehistorikk og datoen hver dose ble satt.
2. Når du skal massevaksinere har du to valg:
a. Høyreklikk på aktuell vaksine, for eksempel MMR og du ser følgende:

Her ser du hvordan du kan vaksinere èn av personene i gruppa, men du
skal nå vaksinere alle, så velg Ny MMR52 på gruppe.
MERK! Nederst i bildet under vaksineoversikten har du mulighet for å
registrere BCG-arr, evt. redigere og opprette signalinformasjon.
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b. Gå til Søk-feltet og søk opp vaksinen, for eksempel MMR. Velg
vaksinen fra vaksineregisteret og klikk Ok.
Fremgangsmåten videre er lik, uavhengig om du valgte a eller b.

3. Registrer vaksinen på vanlig måte. Avslutt med Ok.

4. Vaksinasjonen registreres nå på de fremmøtte personene i gruppen. Men
du kan velge bort (fjerne haken) de personene som eventuelt ikke skal
vaksineres. Fordelen er at du ikke behøver å hente fram hver enkelt
journal for å registrere vaksinasjonene.
TIPS: Hvis bare én av personene i gruppen skal vaksineres, markerer
du vedkommende og høyreklikker på den aktuelle vaksinen, men
velger Ny MMR på person i stedet for gruppe.
5. Bak menyvalgene kan du skrive ut vaksinasjonskort og registrere BCGarr. Husk å hake av for personene det gjelder.

20.5. Grupperegistrering av L/V/HO
1.

Du er fortsatt i grupperegistreringen. Du må altså ha åpnet en gruppe
som beskrevet i forrige avsnitt. Nå skal du registrere L/V/HO på
gruppen din. Velg ikonet
L/V/HO øverst. Hvis det ikke ligger
fremme, kan du benytte samme fremgangsmåte som når du legger frem
andre ikoner,
Eller:

Klikk

på

-ikonet

øverst

til

venstre

og

velg

Laboratorie/målinger – L/V/HO.
2. Merk den første personen du ønsker å måle. Nederst i skjermbildet ser
du nå vedkommendes tidligere målinger.
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3. Skriv inn måleresultatene. Du kan også skrive et journalnotat som blir
lagt inn i journalen til denne personen.
MERK! Du kan også legge inn mors og fars lengde og hodeomkrets,
slik at du kan ta høyde for genetiske disposisjoner når du skal se om
det er noen unormale avvik.
4. Klikk på Ok.
MERK! Når du klikker på Ok, vil systemet automatisk hoppe videre
til neste person på listen. Du vil ikke lenger se resultatene for den
personen du nettopp har målt, med mindre du klikker på
vedkommende igjen.
5. Ved å klikke på fanen Persentiler, kan du se (eller skrive ut)
persentilkurvene til den personen du har markert.
Du kan redigere målingene ved å klikke på
Rediger. Du kan også legge
inn et NB-notat i journalens oversiktsbilde ved å klikke på
Marker
signal. I feltet Visningsnavn skriver du teksten til påminnelsen som skal stå
i journalens oversiktsbilde.
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20.6. Grupperegistrering av hørsel og syn
Fremgangsmåten er den samme som for grupperegistrering av L/V/HO.
Marker aktuell person du skal registrere på, velg metode og foreta
målingene. Du ser den markerte personens eventuelle tidligere målinger
nederst i bildet. Det du skriver i feltet Journal notat blir liggende i den
aktuelle personens journal. Avslutt med Ok og gå til neste person i gruppen.

20.7. Sende brev til en gruppe
1. Velg ikonet Brev til gruppe. Når du markerer en person i gruppen, vil
du se personens utgående korrespondanse på høyre side i skjermbildet.
Markerer du et element her, vises innholdet nederst.
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3. Klikk på Nytt brev til gruppen. Du ser en oversikt over de brevmalene
som allerede ligger inne i systemet.

4. Velg ønsket mal og klikk på Ok. Nå ser du malen og kan, hvis du
ønsker, gjøre nødvendige endringer eller tilføyelser, før du skriver ut.
Klikk så Ok.
5. I neste bilde må du eventuelt velge bort de personene i gruppen som
ikke skal motta brevet.
6. Når du klikker på Ok, vil systemet skrive ut brevene med riktig navn og
adresse flettet inn.

20.8. Bruke huskekartoteket på gruppen
1. Velg ikonet Huskekartotek.
2. Velg evt. bort (fjern haken) for de personene i gruppen som ikke skal
føres opp i huskekartoteket.
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3. Skriv teksten som skal inn i huskekartoteket og velg forfallsdato. Med
knappen Velg bruker kan du også finne en kollega meldingen skal
overføres til.
4. Systemet plasserer oppgaven på disse personene i huskekartoteket ditt
eller til den du overførte meldingen til.

20.9. Opprette gruppeavtale
Du reserverer en time for en gruppe akkurat på samme måte som for enkeltpersoner. Du kan også velge å kalle inn personene i gruppen én etter én.
(Hvordan du setter inn en gruppetime i timeboka er beskrevet på side 126.)
1. Fra gruppemodulen klikker du på
hovedmeny.

Timebok, eller går inn fra Min

2. Finn ny avtaledato i timeboka.
3. Hvis ønsket time har avtaletype Gruppetime, kan du bare dobbeltklikke
på timen.
Hvis ikke, høyreklikk på timen og velg Registrer ny gruppetime.

4. I bildet Grupperegistrering ser du nå gruppen du jobber med. Grupper
i timebok, og felles- kontra individuelle timer, er beskrevet på side 127
og 128.
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20.10. Tuberkuloseregistrering
Prinsippet for grupperegistrering og tuberkulose er det samme som i de
allerede nevnte moduler. Marker aktuell person, og du ser vedkommendes
tidligere tuberkulin- eller mantouxtester til høyre i bildet.
Enkeltregistreringer foretar du her, og de vil da registreres på den personen
du har markert. Grupperegistrering av tuberkulintester og BCG-arr gjøres fra
ikonlinjen over gruppa.

20.11. Avslutte konsultasjonen med en gruppe
I menyrekken kan du sette samme oppfølgingsgruppe for flere, eller du kan
bekrefte de eksisterende. Er det behov for å endre oppfølgingsgruppe for
enkelte, gjør du det i nedtrekkslisten på hver enkelt person. Ved avslutning
av gruppekonsultasjonen, velger du ikonet
Lukk gruppejournalvindu
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Når du lukker gruppen, får du automatisk opp signeringsvinduet. Hvis det er
noe du ikke er ferdig med, lar du det bli stående usignert. Kontakten blir da
stående åpen til du signerer.

20.12. Avslutte en gruppe
Hvis du selv har opprettet en gruppe kan du slette den. Hvis det ikke er deg
som har opprettet den kan du velge å nedlegge. Dette gjør du med valget
Valgt gruppe bak knappen
. Gruppen blir ikke slettet, men nedlagt.
Valget Nedlagte grupper åpner en oversikt over nedlagte grupper.

20.13. Gruppevindu i hovedmenyen
Hvis du arbeider mye med grupper, kan du legge inn et eget vindu i
hovedmenyen som heter Dagens grupper. Da slipper du å bruke Hent
gruppe og lete opp gruppene manuelt. Du setter opp vinduet ved å
høyreklikke i hovedmenyen.
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21. KORRESPONDANSE
21.1. Sjekke inn- og utgående post
I innboksen finner du prøvesvar og elektroniske meldinger samt papirsvar
som er mottatt og skannet eller skrevet inn. Du kan åpne innboksen både fra
Min hovedmeny og fra en journal. I dette kapitlet forklarer vi hvordan du
henter fram og skriver ulike typer korrespondanse: henvisninger, skjemaer
og brev.
1. I Min hovedmeny klikker du på ikonet
Eller: Klikk på
Korrespondanse.

arkivikonet

og

Korrespondanse øverst.
velg

Korrespondanse

–

2. Korrespondansebildet viser meldinger som din innloggede rolle gir deg
tilgang til å se. I dette bildet kan du også velge hvilke kolonner du vil se,
i hvilken rekkefølge du vil se dem, og sortere innholdet kronologisk
eller alfabetisk. Under Filtrering nederst i venstre kolonne kan du
utvide søket på dato, se korrespondanse tilknyttet én gitt person, og så
videre. For hver endring du gjør med filtrering bruker du knappen
Oppdater.

3. Sjekk innkommet post eller prøvesvar ved å klikke på Innboks.
I innboksen ligger det også meldinger som ikke er koblet mot journal.
Marker meldingen og klikk på Koble. Har personen flere journaler får
du opp et bilde der du må velge hvilken journal svaret skal ligge i.
Når dette er gjort, legges svaret i Innboks arkiv.
4. Du har mulighet til å hente fram journalen svaret tilhører ved hjelp av
Hent person. videresende svar internt, få fullskjermvisning, og til å
importere svar fra vaksinesøk i Sysvak.
Hvis du står i en journal, vil du bare se meldinger som gjelder den
aktuelle journalen. Står du i hovedmenyen, vil du se alle meldinger du
har tilgang til å se.
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5. I Arkiv – Innboks finner du meldinger som er koblet mot journal og
vaksinestatusmeldinger fra FHI; disse er arkivert og ferdige. Dette
gjelder ikke svar på søk, de kommer til vanlig innboks.

6. Du kan også lese brev du selv har sendt ved å klikke på Sendte
elementer. Står du i en journal, vil du bare se meldinger som gjelder
denne journalen.

21.2. Henvisninger
En henvisning eller et skjema skriver du vanligvis mens du har personens
journal fremme. Hvis ikke, må du først hente fram journalen (se side 9) og
eventuelt bruke kontakttypen Registrering utenfor kontakt dersom du ikke
har personen hos deg.
1. Velg Ny Henvisning i nedtrekksmenyen under
Her finner du alle henvisningstypene i programmet.
Eller: Klikk på
Henvisning.
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2. Velg ønsket type henvisning og klikk på Ok. Henvisningen fylles ut
automatisk med registrert informasjon fra journalen, men i
fritekstfeltene fyller du inn aktuell informasjon.

3. Enkelte felt, for eksempel diagnose, innholder en knapp som vises når
du fører musepekeren over feltet. Ved hjelp av denne kan du hente
informasjon fra diagnoseregister.

4. På venstre side i skjermbildet ser du flettekoder ordnet i en tre-visning.
Ved å åpne de forskjellige nivåene i treet, ser du innholdet under hvert
nivå. Disse kan du klikke på og dra over i din henvisning eller skjema.
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På den måten bygger du enkelt opp dokumentet med aktuell informasjon
fra personens journal.
5. Mens du lager dokumentet eller er ferdig med det, har du følgende
muligheter i menyrekken:
Utskrift/Signer/Lagre skriver ut dokumentet for deg. Ved utskrift blir
det automatisk signert og lagret.
Avbryt fører til at registreringen ikke blir lagret og du går ut av
dokumentet
Universalblankett er standard innstilling i de fleste tilfeller. Det vil si
at dokumentet skrives ut slik skjemaet opprinnelig ser ut, det ligger altså
ferdig tegnet i WinMed. Men du har flere valg bak dropdownboksen,
basert på hva slags skriver du har og hvordan utskrift du vil ha.
Utskriftsvalg står standard til at begge sider på skjemaet eller
blanketten blir skrevet ut.
Spør om ark – denne funksjonen bør aktiveres ved bruk av
matriseskriver, da programmet vil be deg legge inn et nytt ark i
skriveren før den fortsetter.
Arkiver uten utskrift fører til at du kan mellomlagre et dokument du
ikke er ferdig med. Dette dokumentet finner du igjen i mappen Kladd.
Høyreklikk på det og velg Rediger når du skal fortsette å arbeide på det.

Maler gir deg mulighet til å opprette deler av dokumentet som en mal.
Klikk og dra musepekeren rundt det området du ønsker skal defineres
(farget tekstfelt under til venstre).
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.
Ved en senere anledning kan du hente inn aktuell mal. Da blir
dokumentet automatisk fylt med tekst fra denne og du slipper å skrive
det inn hver gang.
6. Når dokumentet er ferdig utfylt klikker du på
Utskrift/Signer/Lagre. Skjemaet blir lagret i personens journal og i
Korrespondansen under Sendte elementer.

21.3. Skjema
1. Velg Skjema i nedtrekksmenyen under
du alle skjematypene i programmet.
Eller: Klikk på
Skjema.
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Dette vinduet består av et søkefelt og fire faner.

1. I søkefeltet kan du søke etter ønsket skjema. Da føres du automatisk til
fanen Søk, som viser deg søkeresultatet sortert i trestrukturen.
2. I fanen Skjemaer, kategorisert vises trestrukturen skjemaene er ordnet
under.
3. I fanen Historiske finner du en historisk oversikt over tidligere sendte
skjema på denne personen, og hvem som signerte det/dem. Du kan
markere et skjema, gjøre tilføyelse/endringer og skrive det ut på nytt.
4. I fanen Favoritter kan du velge å legge skjema du ofte bruker.
Høyreklikk på de aktuelle skjemaene og velg Legg til favoritter. Da er
det denne fanen som vises først neste gang du går inn på skjema.

21.4. Brev til eller angående en person
WinMed3 Helsestasjon kan bygges opp med en rekke brevmaler med
standardtekster og flettekoder. Flettekoder er felter i teksten som systemet
automatisk fyller med tilgjengelig informasjon, slik at brevet blir
skreddersydd for mottakeren.
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Hvis du for eksempel er inne i en journal når du sender et brev, vil systemet
automatisk legge inn denne personens navn og adresse, og eventuelt
navnene til foresatte hvis de er registrert i systemet. Du behøver altså ikke
skrive denne teksten manuelt.
1. Klikk på ikonet
Korrespondanse og velg hva slags brev du vil
skrive, for eksempel Nytt brev til person.
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse

– Nytt brev til person.

2. I vinduet Velg en dokumentmal kan du enten velge et Blankt
dokument, eller en bestemt brevmal – for eksempel Velkomstbrev.

TIPS: Du kan legge inn dine egne flettekoder i tillegg til de som er i
brevet fra før. Gå til listen over flettekoder (til venstre), pek på ønsket
flettekode og dra den til riktig sted i teksten. Denne endringen vil bare
gjelde for dette brevet.
Legg imidlertid merke til at du bare finner flettekoder som tilsvarer
registreringene du har på en person fra tidligere. Tilgjengelige
flettekoder vil altså være relatert til den journalen du står i. Hvis du
for eksempel ønsker personens c/o-adresse, finner du den ikke hvis
det ikke er registrert noen c/o-adresse på personen.

Korrespondanse

169

4. Du kan selvsagt også endre teksten i brevet manuelt – eller gjøre
tilføyelser.
Ikonrekken øverst i brevet er beskrevet tidligere i dette kapitlet om
Korrespondanse, men her er ytterligere fire valg:
Konvoluttutskrift gir deg mulighet til å skrive navn, adresse og
postnt/sted på konvolutter, men du bør velge størrelse. Det gjør du i
dette bildet:
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Kopi til pasient ligger som et valg du kan aktivere hvis du skriver ut
brev angående person, slik at den det gjelder også får en kopi.
Stavekontroll gir deg mulighet til å korrigere for tekst som er feilstavet.
Marker all tekst i brevet og klikk på Stavekontroll. WinMed3 viser et
nytt bilde med de ordene som er ukjent eller feilskrevet.
Tekstfarge gir deg muligheter for farget tekst. Marker gjeldene tekst og
velg farge bak knappen tekstfarge.
5. Klikk på Utskrift.
6. Systemet lagrer brevet i personens journal, og du kan klikke på lenken i
løpende journal og lese det senere.
Brevet lagres også i utboksen under Sendte elementer.

21.5. Skrive en epikrise
Denne funksjonen gir deg mulighet til å forfatte en epikrise med forholdsvis
enkle grep. Avsender og Aktuell problemstilling kommer automatisk inn i
dokumentet og det er aktive lenker i de andre feltene.
Slik går du fram:
1. Fra en journal klikker du på ikonet
Epikrise og marker aktuell
journal. Legg merke til at knappen Ok er tilgjengelig.
Eller: Klikk på

-ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse –

Epikrise.

2. Bruk lenkene ved hvert felt slik at du raskt blir ledet til riktig modul og
kan kopiere informasjon inn i epikrisen.
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3. Når du er ferdig klikker du på Ok/Send. Dersom avsender eller
mottaker ikke er en gyldig elektronisk kontakt får du valget å skrive ut
på papir. Klikker du på Forhåndsvisning kan du skrive ut fra den.

21.6. Svarinnskrivning
Dette gjøres ofte av kontorpersonalet som mottar prøvesvarene i posten.
Svarinnskrivning kan gjøres enten mens du er inne i journalen, eller fra
hovedmenyen. Det siste er aktuelt hvis du har mottatt en bunke med
prøvesvar, og ønsker å registrere dem samlet.
21.6.1.

Svarinnskrivning fra journalen

1. Hent fram journalen til den personen prøvesvaret gjelder (se side 9).
2. Klikk på

Korrespondanse øverst og velg Svarinnskrivning.

Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse
– Svarinnskrivning.

3. Velg hva du skal skrive inn – kanskje du har mottatt en epikrise fra et
sykehus hvor personen har vært innlagt.
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4. Velg hvilken innboks svaret skal legges i. Systemet har forhåndsvalgt
den faste helsepersonen.

5. I feltet Dato trykker du k for kalender og velger riktig dato for epikrisen
(vanligvis noen dager tidligere).
6. Referansenummeret finner du på den mottatte blanketten.
7. Avsender: Klikk på Søk og velg riktig sykehus fra adresseregisteret.
8. I feltet Tekst har du to muligheter:
 Du kan skrive inn epikrisen manuelt.
 Hvis du har en skanner med dekoder (OCR) kan du først skanne
teksten og deretter lime den inn i Tekst-feltet (høyreklikk i feltet og
velg Lim inn). Husk å kontroll-lese teksten og rette eventuelle
skanner-feil.
Hvis du ikke har OCR, kan du likevel skanne epikrise-teksten og
lime den inn i Tekst-feltet som grafikk.
9. Klikk på Ok
øverst. Systemet lagrer epikrisen i innboksen til den
helsepersonen du har valgt.
21.6.2.

Svarinnskrivning fra hovedmenyen

1. I hovedmenyen klikker du på ikonet

Svarinnskrivning.

Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse –
Svarinnskrivning.
2. Velg hva du skal skrive inn.
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3. Velg hvilken innboks svaret skal legges i.

4. Avsender: Klikk på Søk og velg riktig sykehus fra adresseregisteret.
5. Hent personen (pasienten) svaret skal registreres på.
VIKTIG! Hvis personen har flere journaler er det viktig å velge/koble
dette nå. Ellers må denne meldingen kobles manuelt senere.
6. I feltet Dato trykker du k for kalender og velger riktig dato for epikrisen
(vanligvis noen dager tidligere).
7. Referansenummeret finner du på den mottatte blanketten.
8. I Tekst-feltet har du to muligheter:
 Du kan skrive inn epikrisen manuelt.
 Hvis du har en skanner med dekoder (OCR) kan du først skanne
teksten og deretter lime den inn i Tekst-feltet (høyreklikk i feltet og
velg Lim inn). Husk å kontroll-lese teksten og rette eventuelle
skanner-feil.
Hvis du ikke har OCR, kan du likevel skanne epikrise-teksten og
lime den inn i Tekst-feltet som grafikk.
9. Klikk på Ok øverst. Systemet lagrer epikrisen i innboksen til den
helsepersonen du har valgt.
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21.7. Bruke adresseregisteret
Adresseregisteret inneholder sykehus, skoler, barnehager, legekontorer,
apotek, tolketjenester og alle andre virksomheter som helsestasjonen har
kontakt med. Oppføringene i adresseregisteret er tilgjengelige for alle
brukere. Du kan åpne Adresseregisteret som egen modul både i Min
hovedmeny og inne i en journal. Ikonet er tilgjengelig fra ikonrekken hvis
du har lagt det frem. Hvis ikke må du hente det på vanlig måte.
MERK! Enhver bruker kan redigere og opprette ny oppføringer uten å ha
fått tilganger i Administrasjon.

21.7.1.

Registrere en ny oppføring i adresseregisteret

Eksempelet nedenfor viser hvordan du registrerer en ny barnehage.
Fremgangsmåten er den samme for alle andre virksomheter. Se også
Administrasjon-håndboka under Modulspesifikke innstillinger –
Adresseregister.
1. Velg Barnehage fra feltet Alle kategorier. Du ser alle barnehagene
sortert alfabetisk. Klikk på knappen Ny organisasjon

2. Du ser skjermbildet som brukes for å opprette organisasjoner. I det
obligatoriske feltet Navn skriver du for eksempel Sølvhaugen. Tilbake i
barnehageregisteret ser du at du har fått opprettet en barnehage som
heter Sølvhaugen. Nå skal du legge inn en avdeling, Blåbærtua, under
denne barnehagen.
3. Merk Sølvhaugen, slik at den blir uthevet.
4. Klikk på Ny avdeling. Fyll ut avdelingens navn, adresse og telefon.
Klikk på Bruk nederst (eller Ok hvis du vil avslutte).

5. I barnehageregisteret ser du at Blåbærtua er lagt inn under Sølvhaugen.
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6. På samme måte kan du opprette kontaktperson for barnehagen og
avdelingen. Da velger du Ny kontaktperson. Når du er ferdig, klikker
du på Ok.

Legg merke til at du også har en del aktuelle valg bak høyreklikkmenyen.
21.7.2.

Velge en adressat

Slik bruker du registeret når du for eksempel skal skrive en henvisning:
1. Du har fylt ut henvisningen og skal velge adressat

2. Dobbelklikk på ønsket henvisningstype, eller merk og klikk Ok.
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3. Du ser skjermbildet Søk i adresseboka. Velger du Sykehus i
nedtrekkslisten ved Søk, vises en liste over sykehus.
4. Du kan lage en kortliste med de sykehusene du bruker mest ved å
høyreklikke og velge Legg til mine private favoritter.
5. Du ser at sykehuset nå også ligger i skjermbildet Favoritter.

6. Klikk på den avdelingen som skal ha henvisningen, og deretter på Ok.
7. Du ser henvisningsmalen, og kan fylle ut opplysningene.
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22. ETIKETTSKRIVER
Har du behov for å skrive ut etiketter definerer du oppsettet i denne
modulen. Du kan velge format fra maler, eller bestemme nye ved å angi mål,
skrift og marger. Teksten på etiketten bestemmer du med flettekoder. For å
får med en persons navn må du være i en journal.
Nye maler kan opprettes i Administrasjon hvis du har nødvendig tilgang.
(Se Administrasjon-håndboka under Modulspesifikke innstillinger –
Korrespondanse – Etikettskriver.)

22.1. Sette opp etikettskriver
1. Klikk på ikonet

Etikettskriver (Ctrl+Skift+E) øverst.

Eller: Klikk på ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse –
Etikettskriver.
2. I venstre kant av bildet velger du en mal som passer til din skriver. Du
kan eventuelt tilpasse mål, skrift og marger.

3. Angi ønsket tekst på etikettene ved å trekke de aktuelle flettekodene
over i feltet Etikett tekst. Du må være i en journal for at flettekodene
for personalia skal vises.
Til høyre i bildet ser du hvordan etikettene blir seende ut. Du kan justere
størrelsen på dette feltet.

Etikettskriver
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23. RAPPORTER OG STATISTIKK
Denne modulen er styrt via sikkerhet, og administrator bestemmer hvem
som skal ha tilgang til rapporter og statistikk.
Statistikker som er av interesse for daglige brutiner (for eksempel hvor
mange barn du er fast helseperson for), dekkes normalt av journalsøk (se
side 11).
MERK! For å kunne ta ut statistikk som blir riktig der man differensiere
på minoriteter er det viktig å hake av for Minoritet i Personalia-bildet (se
side 20).
TIPS: På store databaser med mye datagrunnlag er det viktig å tenke på
hvor stort søk du gjør. Søker du for en lang periode på alle brukere og
enheter på basen kan det ta lang tid. Slike søk kan være lurt å justere ned
til kortere perioder, og på flere enheter. Må du kjøre store søk kan det
være lurt å kjøre dem når ikke alle brukere er pålogget basen. Da kan du
unngå redusert hastighet

23.1. Rapporter og statistikk
MERK! Det er kun Leder med helsefaglig bakgrunn som har tilgang til
modulen Rapport og statistikk.
1. Klikk på ikonet

Rapporter og statistikk.

Eller: Klikk på
-ikonet øverst til venstre og velg Korrespondanse –
Rapporter og statistikk.
2. Juster kolonner og visning etter din skjermstørrelse. Du ser en liste over
ferdige definerte søk i databasen. Øverst til venstre kan du velge
hvordan søkene skal grupperes – på moduler eller omfang (Scope). Hvis
ikke annet er nevnt søkes det i aktive journaler.
TIPS: Dersom WinMed-programmet nylig er oppgradert vil ingen
definerte søk vises. Da må du gå til Administrasjon – Rapportering og
statistikk – Rapportadministrasjon og klikke på Initialiser rapporter.
3. Dobbeltklikk på ønsket søk,
avsluttede/overførte journaler.

for

eksempel

Oversikt

over

4. Til høyre legger du inn ønskede søkeparametre. Hak samtidig av for om
du ønsker at søkeparametrene (innparametre) skal vises i den ferdige
rapporten. Hvis du også ønsker å søke i enheter under den du er
pålogget i, haker du av for dette.

Rapporter og statistikk
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5. Klikk på Generer rapport, og du ser den ferdige rapporten til høyre i
skjermbildet. Bruk rullefeltet til høyre for å se gjennom lange rapporter.
Antall forekomster vises nederst i listen.

6. Rapporten kan skrives ut eller eksporteres til for eksempel Excel. Ved
hjelp av knappene i overkant av rapportfeltet kan du kopiere rapporten,
søke i den og velge forskjellige måter å vise den.
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23.2. KOSTRA-rapporter
I modulen Rapporter og statistikk under avsnittet Kontaktrapporter)
finner du syv KOSTRA-rapporter og to rapporter for oppfølgingsgrupper.
Her ser du kriteriene vi har fulgt:
Kontakttype

Kriterier

Hjemmebesøk
(0 – 2 uker)

Hjemmebesøket må være utført innen 14 dager etter
utskrivningsdatoen som er satt i fødselsmeldingen.
Helseundersøkelsesmatrisen for Førstegangsregistrering nyfødt må
være utfylt.

6 – uker

Kontakten må være satt når barnet er fra 28 dager gammelt til 56
dager.
Legen må ha utført somatisk helseundersøkelsesmatrise eller
helsesøster må ha utført helseundersøkelsesmatrisen.

2 – år

Kontakten må være satt når barnet er fra 2 år til 3 år.
Helseundersøkelsesmatrisen må være utfylt

4 – år

Kontakten må være satt når barnet er fra 4 år til 5 år.
Helseundersøkelsesmatrisen må være utfylt og Språk 4 gjennomført.

Skolestart

Kontakten må være satt når barnet er fra 5 til 6 år.
Helseundersøkelsesmatrisen (5-20 år) må være utfylt.

Nygravid

Teller antall nyopprettede svangerskap hvor antall tidligere
svangerskap i svangerskapsjournalen er 0

HFU

Teller antall HFU kontakter som er satt.

Selv om kriteriene ikke er oppfylt vil de bli telt, men det spesifiseres i
søkeresultatet hvilke tall som er innenfor kriteriene, altså aktuelle
KOSTRA-tall, hvilke som faller utenfor kriteriene og en ”total”. I tillegg er
det differensiert på helsesøster og lege.
1. Dobbeltklikk på den rapporten du vil kjøre, legg inn søkekriterier, og
klikk på Generer rapport.

23.3. Svangerskapsrapporter
Rapporten Gjeldende svangerskap tar for seg antall gravide i et gitt
tidsrom. Tallene hentes fra modulen Svangerskap og teller opp både aktive
og passive journaler. Rapporten teller svangerskapet der det ble opprettet
selv om journalen blir overført elektronisk til ny enhet/distrikt/bydel.
1. Velg tidsrom.
2. I feltet Para velger du Førstegangsfødende, Flergangsfødende eller Alle.
Kriteriene her er antall fødte og dødfødte – står det blankt i disse feltene,
så telles hun som førstegangsfødende, er tallet 1 og høyere er hun
flergangsfødende.
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MERK! Informasjonen om fødte og dødfødte hentes fra Tidligere
svangerskap i modulen Svangerskap. Derfor er det viktig for
statistikken at den modulen brukes riktig.
3. Vil du ha med røyk og alkohol, må du ha fylt ut Livsvaner i Gjeldene
svangerskap.
4. Velg Kun innvandrerkvinner hvis du vil at rapporten bare skal gjelde
innvandrerkvinner.
En kvinne er definert som innvandrerkvinne dersom det er haket av for
Minoritet i Personalia-bildet (se side 20).

23.4. Andre rapporter
Under Rapporter og Statistikk vil du også finne andre rapporter i tillegg til
KOSTRA og svangerskap. Du finner navn på rapporten og en forklaring på
hva uttrekket gir. Rapportene vil dekke fysioterapi, journal, samarbeid,
smittevern, språk, og vaksinasjon.
TIPS: Husk at du også får fram mye informasjon og uttrekk i modulen
Journalsøk.

184

Rapporter og statistikk

24. SAMARBEID
For personer med spesielle behov kan det være nødvendig me utvidet hjelp
og oppfølging. Et slikt samarbeid består av et antall deltakere som skal delta
i møter, og det vil være behov for kommunikasjon mellom deltakerne, som
for eksempel møteinnkalling og utveksling av informasjon. Til dette kan det
lages maler.
Det finne tre typer samarbeid:


Tverrfaglig: Kan opprettes i og utenfor journal.



Ansvarsgruppe: Kan kun opprettes i en journal.



Individuell plan (kalt IP): Kan kun opprettes i en journal, og
knyttes til en ansvarsgruppe.

24.1. Sette opp maler i Administrasjon
I et samarbeid er det vanligvis behov for to typer maler:


Informasjonsbrev: Ment å være av typen Informasjon om
ansvarsgruppe (kommer ikke opp i IP).



Samarbeidsbrev: Ment å være av typen Møteinnkalling.

Malene lages i modulen Administrasjon under Korrespondanse – Brev.
Her finner du fanene Informasjonsbrev og Samarbeidsbrev.

I malene kan det legges inn flettekoder knyttet til bruker/person/journal osv.
eller samarbeid. (Se Administrasjon-håndboka under Modulspesifikke
innstillinger – Korrespondanse – Brev.) Vær oppmerksom på at det er
forskjellige flettekoder for de forskjellige typene samarbeid.
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24.2. Starte modulen Samarbeid
1. Klikk på ikonet
Eller: Klikk på
Samarbeid.

Samarbeid.
-ikonet øverst til venstre og velg Annet –

2. Fanene Ansvarsgruppe og Individuell plan kan ikke aktiveres hvis
modulen åpnes fra hovedmenyen.

24.3. Opprette et samarbeid
Deltagere, møter og dokumenter opprettes på samme måte i alle de tre
formene for samarbeid. Følgende beskrivelse tar utgangspunkt i en
ansvarsgruppe.
I hovedbildet for samarbeid vises alle de tre typene samarbeid på en person i
samme vindu, i hver sin fane. Underelementene Deltagere, Møter og
Dokumenter blir knyttet til fanen du står i.
1. Åpne modulen Samarbeid. Du oppretter nye elementer ved enten å
høyreklikke og velge for eksempel Ny ansvarsgruppe, eller bruke
knappene i knapperaden øverst i modulen.
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Når du har opprettet en ansvarsgruppe, legges fast helseperson og
nettverket inn automatisk. Hvis personen er diagnostisert med en
kronisk diagnose, og denne er hentet inn i modulen
Funksjonsnedsettelse, vil den komme fram i feltet Funksjonsnedsettelse
når du oppretter ansvarsgruppe.

2. Du kan om ønskelig velge koordinator for samarbeidet, samt legge til
start- og sluttdato og eventuelt legge til deltagere eller dokumenter som
er relevante i arbeidet. Deltakere henter du ved å bruke knapperaden
øverst, eller ved å høyreklikke i feltet Delakere nederst til venstre.
Ved å dobbelklikk på en person i listen, vises informasjon om
vedkommendes rolle i ansvarsgruppen. Høyreklikker du på et navn kan
du for eksempel velge å slette, deaktivere eller aktivere deltakeren, eller
sette vedkommende som koordinator.
24.3.1.

Velge deltagere

I tillegg til personene som legges inn automatisk i ansvarsgruppen, vil det
vanligvis være behov flere deltakere.
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1. Du kan velge deltagere fra nettverket, enheten (legg merke til at disse er
knyttet opp til stilling og ikke bare bruker) og samarbeidsinstans
(adresseregisteret).

Stilling legges inn automatisk når du henter en bruker på enheten.
24.3.2.

Opprette møter

1. Velg Nytt møte enten ved å høyreklikke i fanen Ansvarsgruppe, Møte
eller ved å klikke på knappen Møter.
Alle deltagere i samarbeidet bør være lagt inn før du innkaller til et
møte. Da slipper du å gå frem og tilbake for å legge til deltagere.

2. Skriv inn dato, klokkeslett og møtested. Hvis det allerede finnes
innkalling eller referat knyttet til møtet vil det være haket av for dette.
Møteinnkalling og referat kan legges inn her eller fra de andre bildene
der du ser møtene. I bildet over er det ikke haket av for noen av disse.
Etter møtet haker du av for de deltakerne som møtte.
3. Fra deltagerlisten på venstre side velger du de du vil kalle inn til møtet.
Dobbelklikk eller bruk høyrepilen. Fast helseperson velges automatisk

188

Samarbeid

som møtedeltager og referent. Når du er ferdig klikker du Ok, og
informasjonen om møtet legges i feltet Møter.

24.3.3.

Lage møteinnkalling og referat

1. I feltet Møter under fanen Ansvarsgruppe merker du ønsket møte,
høyreklikker og velger Møteinnkalling eller Referat fra menyen.
Hvis du skal bruke en mal som utgangspunkt velger du denne fra
nedtrekkslisten Velg mal.

2. Nå kan du dra flettekoder med detaljert informasjon om møtet, tidligere
møter, deltagere og ansvarsgruppen inn i dokumentet. Når du er ferdig
klikker du på Ok, og innkallingen vises i feltet Dokumenter.
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3. Når du senere skal lage et referat fra møtet, åpnes referatet med teksten
fra møteinnkallingen slik at informasjon om sted, deltagere, punkter
som skulle tas opp, osv., allerede er lagt inn. Husk å endre teksten der
det er nødvendig.

4. Til høyre i bildet ser du hvem som ble kalt inn til møtet, og eventuelt
om de har deltatt hvis du har haket av dette.
24.3.4.

Legge inn dokumenter

I feltet Dokumenter kan du legge inn dokumenter som er relevante for
samarbeidet slik at de blir lett tilgjengelig.

1. Høyreklikk i feltet og velg om det nye dokumentet skal skannes inn,
åpnes fra en fil eller om det skal lages et nytt.
Vær oppmerksom på at hvis du åpner dokumentet i standardprogrammet
(Word, Excel, etc.) vil eventuelle endringer gjøres direkte i dokumentet!
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24.4. Individuell planer (IP)
En IP kan opprettes fra en ansvarsgruppe, eller, hvis en IP allerede er
opprettet, koble denne til en ansvarsgruppe.
24.4.1.

Opprette individuell plan

1. Du står enten i fanen Samarbeid eller Individuell
nedtrekksmenyen Ny velger du Ny individuell plan.

plan.

I

2. Du bruker normalt en mal for å opprette en IP. Så bruker du flettekoder
for å fylle inn informasjon om barnet, nettverket, enheten, osv.

24.4.2.

Oppdatere og lese individuell plan

1. Når du har signert en IP, vil det ved neste redigering opprettes en kopi
som du forsetter å arbeide med. Dette for å sikre informasjonshistorikk
på planen. Når du går ut av journalen kommer den nye versjonen opp til
signering.
Den siste versjon av IP ligger alltid under fanen Individuell plan.

2. I fanen IP versjoner vises alle versjoner av dokumentet. Dobbelklikk
for å åpne en leseversjon av ønsket dokument.
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Informasjon om opprettelse av samarbeid og opprettelse/redigering av IP
blir lagret i løpende journal, der IP versjonene har et versjonsnummer for å
vise hvilken versjon som ble lagret på et gitt tidspunkt.

24.4.3.

Tilknytte individuell plan

I hovedvinduet vises nå informasjonen om ansvarsgruppen for barnet. Legg
merke til at det ikke er haket av for at ansvarsgruppen er knyttet til noen IP.

1. For å knytte en IP til ansvarsgruppen velger du fanen Individuell plan,
høyreklikker på ønsket IP og velger Knytt til ansvarsgruppe.
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25. Å VÆRE JOURNALANSVARLIG
I pkt. 2.7 i Helsedirektoratets ”Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten” anbefales det å utpeke en
journalansvarlig person. Loven om journalføring i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten informerer om hvilke rettigheter og plikter en
journalansvarlig har.
Avhengig av hvordan helsestasjonen er organisert, dens størrelse og rutiner,
kan dere selv bestemme hvem som skal ha denne funksjonen hos dere. I
modulen Administrasjon er dette en tilgang som legges på de/den rette
vedkommendes stilling(er).
Denne tilgangen innebærer et større ansvar, og vi skal beskrive noe av det i
dette kapitlet.

25.1. Signere endringer og slettinger
Hvis en av de ansatte har signert sine oppføringer i journal og senere går inn
på den signerte kontakten for å gjøre endringer/slettinger, kan
vedkommende ikke signere dette selv. Kontakten blir stående åpen til du
som journalansvarlig har signert endringen/slettingen. Dette er en fin
kvalitetskontroll og må følges opp jevnlig. Særlig fordi kontakten blir
stående åpen, noe som medfører at journalen ikke kan overføres eller
avsluttes. I slike situasjoner skal alle kontakter være lukket.

25.2. Signere andres usignerte elementer
Som journalansvarlig kan du signere elementer i alle journaler du er
journalansvarlig for, selv om du ikke har registrert dem selv. Et eksempel
kan være ved akutt fravær hvor vedkommende ikke har rukket å signere sine
oppføringer, eller at en ansatt har sluttet.
Journalansvarlig har en fin oversikt over nevnte punkter i vinduet
Elementer til signering i Min Hovedmeny.
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1. Klikk på lenken Åpne modul for journalansvarlig.
2. Du kan velge ett av disse søkekriteriene:
Kun journaler som inkluderer egne endringer, dvs. det du selv har
registrert i egenskap av deg selv/din rolle
Kun journaler som har endringer kun du som journalansvarlig kan
signere, se avsnitt 24.1
Alle journaler du kan signere, dvs. oppføringer i alle journaler du er
journalansvarlig for. Denne oversikten er en kvalitetskontroll på
signeringsrutinene generelt på din helsestasjon.

Ved å markere én av journalene du ser under Antall journaler med
usignerte elementer, vil du se de forskjellige oppføringene i bildet under.
Nederst i bildet ser du innholdet som er redigert eller slettet. Opprinnelig
innhold vises på høyre side, og standarden er satt til at kun endringer vises
på venstre side. Vil du se slik det ble endret til, kan du fjerne haken ved Vis
kun endringer. Dette gjør at du lett kan vurdere endringene/slettingene og
signere dem. Du kan signere hvert element enkeltvis, eller alle samlet. Haker
du av enkeltvis, bekrefter du dette med knappen Signer. Velger du å signere
alle samlet, velger du Signer alle i valgt journal.
TIPS: Vær klar over at det kan være nødvendig å justere størrelsen på
vinduene i dette skjermbildet, avhengig av hvor mye informasjon som
skal behandles. Det gjør du ved å dra de horisontale skillelinjene opp eller
ned.
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25.3. Gi journaltilgang på tvers av
bydeler/distrikt eller enheter med «skott»
Journalansvarlig er også den som kan gi tilgang til enkelt-journaler på tvers
av enheter som vanligvis er merket med tette «skott». Dette gjøres i
Administrasjon – Journal – Journaltilgang.

25.4. Lese et sperret notat og oppheve
sperringen
Når du er gitt sikkerhetsegenskapen Kan fjerne muligheten for innsyn til
systemoppføringer laget av brukeren selv, kan du sperre et notat du har
skrevet, slik at bare du selv kan lese det. Journalansvarlig har imidlertid
automatisk tilgang til å lese notatet, og hun har også tilgang til å oppheve
sperringen.

25.5. KOSTRA-kontakter
Hvis det er definert en KOSTRA-kontakt i modulen Administrasjon (bildet
nedenfor), er dette for at statistikken skal bli korrekt, dvs. at kontakten kun
kan benyttes én gang pr. bruker pr. person.

Når dette er gjort går du videre til Kontakttype samme sted.
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Finn frem til én og én av de kontaktene som skal være definert som
KOSTRA-kontakter. Marker den og klikk på Rediger. Hak av for Kan kun
reåpnes av eier eller journalansvarlig. Dette vil altså si at du som
journalansvarlig kan åpne/benytte en KOSTRA-kontakt igjen.

25.6. WinMed-logg
Under Administrasjon – WinMed logg – Oversikt logg kan
journalansvarlig til enhver tid se inn- og ut-logginger i WinMed3 og ha
oversikt over endringer og slettinger som er gjort i programmet.

25.7. Gi modultilgang
Journalansvarlig er også den som kan gi, eller legge begrensninger på,
modultilgang for de ansatte på helsestasjonen. Eksempelvis kan dette dreie
seg om personer som har tilgang til en gitt journaltype, men som ikke skal
ha tilgang til alle modulene i denne. Da kan journalansvarlig legge
modulbegrensning på dem. Dette er beskrevet nærmere i Administrasjon-

196

Å være journalansvarlig

håndboka under Sikkerhethetsinnstillinger – Sikkerhet – Åpne –
Tilordningstre.
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26. HURTIGTASTER, UTSKRIFT OG TIPS
For å jobbe hurtigere og mer ergonomisk riktig kan det være nyttig å lære
hurtigtastene i programmet. Dette gjør at du nesten kan klare deg helt uten
mus.

26.1. Generelle funksjoner
Hjelp
Ok
Avbryt
Lukk
Bruk
Utskrift
Lukk Journal
Opp/Ned i lister

F1
Alt+O
Alt+A
Alt+L
Alt+B
Alt+U
Alt+F4
Piltaster

26.2. Hovedmeny
Hent person
Dagens personer
Timebok
Laboratoriet
Kasse
Regnskap
Korrespondanse
Huskekartotek
Signere svar
Eksterne program
Administrasjon

Ctrl+Shift+H
Ctrl+Shift+D
Ctrl+Shift+T
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+K
Ctrl+Shift+G
Ctrl+Shift+I
Ctrl+Shift+O
Ctrl+Shift+S
Ctrl+Shift+W
Ctrl+Shift+A

26.3. Pasientjournal
AK journal
Den Gode Henvisning
Diagnose
Resept
Svangerskap
Sykemelding
Rekvirere prøver
Skjema
Labark
Henvisning
Notat
Cave
Tidslinje
Vaksinasjon
Blodtrykksmåling
Journalutskrift
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Ctrl+Alt+A
Ctrl+Alt+Z
Ctrl+Alt+D
Ctrl+Alt+R
Ctrl+Alt+O
Ctrl+Alt+S
Ctrl+Alt+Q
Ctrl+Alt+E
Ctrl+Alt+L
Ctrl+Alt+H
Ctrl+Alt+N
Ctrl+Alt+C
Ctrl+Alt+T
Ctrl+Alt+V
Ctrl+Alt+B
Ctrl+Alt+U
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26.4. Kasse
Innbetal direkte
Bankkort
Kontant
Fakturer
Lukk regningskort
Tapsføring
Spesifisert betaling
Kvittering
Purring
Exporter
Utskrift av faktura

Alt+1+B
Alt+1+K
Alt+2
Alt+3
Alt+4
Alt+B
Alt+K
Alt+P
Alt+X
Alt+U

26.5. Timebok
Sett inn time
Hent pasient

Enter
Alt+H

26.6. Utskrifter
Alle lister i WinMed3, for eksempel diagnoser eller medisiner, kan skrives
ut ved å trykke på tasten F9, når du har dem på skjermen.
Avanserte journalutskrifter får du opp ved å trykke Ctrl+Alt+U i journalen.

26.7. Tips og triks
Under dette valget vil det komme informasjon som kan hjelpe deg til
enklere måter å utføre dine oppgaver.
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