
Nye valg i 
nedtrekksmenyer   



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• Noen endringer er kun tekstlige. Eksempler: 

– Ankomst fra:  
• Annen helseinstitusjon  Annen helseinstitusjon innen 

spesialisthelsetjenesten 

– Kjønn:  
• Ubestemt  Ikke spesifisert 

• Ukjent  Ikke kjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• I noen nedtrekksmenyer er utvalget endret. Nye koder har 
kommet til, og andre er utgått. Eksempel: 

– HAB-Bosituasjon: 
• «Fosterhjem», «Hos mor» & «Hos far» utgår.  

• Disse erstattes av  «Sammen med foreld/foresatt» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedtrekksmenyer 

 

Hva er de største endringene? 

• Ekstern kontakttype (i F5-bildet,  flipp Kontakter 
utenfor institusjon) 

Eksempler: 

– Sykehjem  Kommunalt døgntilbud 

– Jordmor: Utgår 

– Fosterhjemtjenesten: Ny verdi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endring i varsler 

• Ved knytning av dokument til episode eldre enn 
90 dager. Tidligere kom varselet ved 7 dager 

• Utredningsfristvarsel økes fra 5 til 7 dager 

• Default frist for å vurdere henvisning økes fra 6 
til 7 dager 

• Frist for oppfølging av henvisning reduseres fra 6 
til 4 dager 

• Default frist for å skrive epikrise reduseres fra 5 
til 3 dager 

 

 

 

 



Andre endringer 

 

• Skadediagnoser utløser personskadeskjema. Dvs. 
at funksjonaliteten slås på igjen. Gjelder 
diagnoser fra kapitel S, T, V, W, X, Y 

• DIPS låses automatisk etter 15 minutter. Det er 
fortsatt spesialløsninger for maskinene på 
operasjonsstuene 

 
 

 

 

 

 

 



Mine arbeidsoppgaver 

• Mine arbeidsoppgaver  

– Fortløpende oppdatering for utførte oppgaver.  De 
utførte oppgavene blir ikke grå, men de forsvinner fra 
arbeidslista og legger seg i utførte 

– Funksjonen Autoaktiver pasient utgår. Pasient må 
aktiveres med Shift-F3, dobbeltklikk eller klikk åpne 

– Man vil få advarsel ved signering dersom dokumentet 
ikke er åpnet 

 

 

 

 

 

 



Mine arbeidsoppgaver 

 

– Når en arbeidsgruppe er valgt i utforskerdelen, vises 
ikke arbeidsoppgavene.  Brukerne må da velge 
undermappe med oppgavetype for å få fram lista 



Andre endringer 

 

Navneendring på omsorgsnivå; 

 
 

 

 

 

 

 



Andre endringer 

• Registering av pasientfravær fra sengepostlisten 

– 2 nye koder, 3 koder utgår, 3 uendret.  

– For fravær til operasjon, anbefales 
operasjonsoversikten 

 



Psykiatri 

 

• Psykiatrikodeverk som utgår (Psykiatriflipp F5): 
– DOMSFORHOLD 

– SUICIDALPROBLEM 

– RUSMIDLER 

– RUSMISBRUKMÅTE 

• Ved utskriving av psykiatrisk pasient, skal det ikke 
lenger fylles ut «Ansvar for oppfølging»  

 

Alle koder settes her ut av bruk og erstattes av en ny 
kode «Ikke i bruk» 

 

 

 

 

 



Psykiatri 

• Kodeverk med store endringer  

– Paragrafer har fått nye navn. Navneregelen er 
at paragraf skal være først, lovverk bakerst og 
forkorting som er gjenkjennbar. Eksempler: 
• Tvungen observasjon uten døgnopphold (§3-2, §3-5-

2)  §3-2 Tv. obs. u/døgn (PHVL) 

• §2-2 Kontrakt  §2-2 Samtykke til å være underlagt 
reglene om tv. psyk helsevern (PHVL) 

 
 

 

 

 

 

 



Andre endringer 

• Endring i visning – fødselsnummerformat 

– hjelpenummer vises med +40 i månedstallet, ikke 
stjerne som nå  

 

 

• Antall dager før sletting fra sentralbordlisten 
reduseres fra 5 til 3 dager 

• Det er nå mulig å kopiere og lime inn tekst fra for 
eksempel journalnotat til blanketter og 
strukturerte dokumenter 

 

 

 

 



Prioritetskoder 

• Kodeverk med store endringer. Eksempel: 

– Prioritetskoder: 

 

 

 

 

 

 



Labsvar 

• Lab.svar – ukenummer er fjernet fra lab.arket 

 

 

 

 

• Ny kolonne i lab.arket med referanseområde 



Kritisk info 
• Endring i kritisk info: 

– Alvorlighetsgrad 
• Kritisk 
• Viktig 
• Følgende koder utgår: 

– Meget viktig: «Kritisk» benyttes i stedet 
– Til informasjon: «Viktig» benyttes i stedet 

– Type informasjon 
• Annet 
• Avvik i vanlig behandlingsrutine 
• Implantater, transplantater 
• Medisinsk tilstand 
• Overfølsomhetsreaksjon/allergier 
• Smitte 
• Følgende koder utgår:  

– Åpen innleggelse/åpen retur: Ligger under «Annet» 
– Bivirkninger: «Overfølsomhetsreaksjon/allergier» benyttes i stedet 
– Lab: «Overfølsomhetsreaksjon» benyttes i stedet 

 



Kritisk info 

• I bildet under er et eksempel på hvordan gamle verdier (venstre bilde) 

på kritisk informasjon vil se ut etter oppstart (høyre bilde) 

 

 

 

 



Kritisk info 

• Isolasjonstype  

– Ingen isolasjon  Ingen isolering 

– Dråpesmitte (forsterket kontaktsmitte)  Dråpesmitte 

– Ingen endring: 
• Luftsmitte  

• Kontaktsmitte  

– Ny kode:  
• Beskyttende isolering 



Cave / Medikasjon 

• CAVE – alvorlighetsgrad 

– Det blir 2 koder for alvorlighetsgrad på CAVE: 
• Viktig 

• Kritisk 

• Varsling Interaksjoner (DRUID)  

– Fra 3 til 2 nivå interaksjoner:  
• Bør unngås  

• Forholdsregler bør tas 

• Antall medikamenter på resept 

– Reduseres med 1 til: 
• A-resept = 2 

• Blåresept = 2 

• Hvit resept = 4 



Økonomi 

• Store endringer i takstregisteret 

– De fleste lokale takster utgår 

• Det er ikke lenger lov å ta betalt for materiell ut over takst 

204b. Dvs. salg av utstyr, ortoser, krykker, spiraler o.l. 

– Nye og flere takster for selvbetalende 

o Selvbetalende poliklinikk består 

o 14 takster for selvbetalende dagkirurgi med pris fra 100 – 

50 000kr 



DIPS-tips Økonomi 

• Endring av poliklinisk oppgjør der det er registrert 

bankkort og man vil ha faktura i stedet: 

– Høyreklikk på bankkortinnbetalingen for aktuell dato 

– Velg Utbetal/tilbakefør, svar ja på spørsmål 

– Klikk på aktuell faktura-rad, velg funksjon Skriv ut 

 

 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/

