15. november automatiseres tildelingen
av fødselsnummer på Oslo universitetssykehus.
Hvorfor gjør vi dette og hva betyr det for deg
som jobber med nyfødte
barn på sykehus?

Hvordan fungerer løsningen for
automatisk tildeling av fødselsnummer?
Når et barn blir født sender jordmor inn en fødselsmelding til Skatteetaten via en webside i Norsk Helsenett.
Skatteetaten behandler den innkomne meldingen, og barnet
tildeles et fødselsnummer. Fødselsnummeret sendes tilbake
til Norsk Helsenett og derfra videre til den elektroniske
pasientjournalen DIPS kl. 09:15 og 21:15 hver dag. Fødselsnummeret kobles til barnets hjelpenummer i DIPS og
spres derfra til flere av sykehusets kliniske systemer.
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Automatisk tildeling av
fødselsnummer (ATF)
– hva, hvorfor og hvordan?

Automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF)
på Oslo universitetssykehus

Hvorfor innføres løsningen?
Automatisk tildeling av fødselsnummer (ATF)
er viktig for pasientsikkerheten. Løsningen sikrer
en unik identifikasjon på det nyfødte barnet under hele
oppholdet på sykehuset. Barnets sykehistorie ivaretas helt
fra fødsel, og helsepersonell kan sikkert og raskt gjenfinne
pasientopplysninger og prøvesvar. En unik identifikasjon allerede fra fødsel er også viktig i situasjoner der barnet ikke kan
støtte seg på mors identitet.
Når barnet er registrert med et fødselsnummer kan helseforetaket lovmessig sende epikrisen elektronisk til primærhelsetjenesten. Dette gir sikker og rask kommunikasjon
mellom sykehus, helsestasjon og fastlege. Løsningen
bedrer også mulighetene for forskning.

Hva betyr dette for deg
som arbeider med nyfødte barn på sykehuset?

Hva betyr dette for deg
som arbeider med nyfødte barn?
Løsningen sikrer at fødselsnummeret automatisk kommer inn i
journalen til den nyfødte og derfra videre til andre kliniske systemer på
sykehuset. Dermed bortfaller størsteparten av den manuelle registreringsjobben som gjøres i DIPS i dag.
For deg som jobber direkte med nyfødte på en avdeling, innebærer løsningen først
og fremst at du, ved hjelp av en rapport i DIPS, kontrollerer om den nyfødte har fått
tildelt et fødselsnummer fra Skatteetaten. DIPS oppdateres med nye fødselsnummer to
ganger per døgn, kl. 09:15 og 21:15. Når barnet har fått et fødselsnummer registrerer du
dette i papirjournalen og tilleggsmerker barnet med et id-bånd med fødselsnummer.
Id-båndet med hjelpenummer, som barnet allerede har fått, skal beholdes.
For deg som jobber med å ta prøver og undersøkelser av nyfødte på flere ulike
avdelinger, er det viktig å være klar over at rekvisisjoner og henvisninger både kan
bestilles på barnets hjelpenummer og senere på det oppdaterte fødselsnummeret.
Barnet skal derfor være merket med både hjelpenummer og fødselsnummer.
Grunnen til tilleggsmerkingen er at identiteten til barnet må samsvare med
identiteten i DIPS. Hjelpenummeret kan tidligere ha vært brukt på
rekvisisjoner til prøver og undersøkelser, selv om identiteten er
oppdatert med fødselsnummer i DIPS. Tilleggsmerkingen
må utføres inntil Skatteetaten lanserer modernisert
folkeregister.

Nye rutiner og mer informasjon
Alle som jobber med nyfødte barn på sykehus
må følge nye prosedyrer og samarbeide på tvers av
klinikkene for å ivareta pasientsikkerheten til de nyfødte.
Følgende prosedyrer er utarbeidet og finnes i sykehusets
e-håndbok:
• ATF. Fødselsnummer til nyfødt. Automatisk tildeling
og tilleggsmerking
• Rapport S-1018659: Endring av pasient-id, nyfødt
• Se informasjonsfilmen om automatisk tildeling av
fødselsnummer i Læringsportalen

Har du spørsmål om løsningen, snakk med din nærmeste leder.
Du finner også informasjon om innføringen på sykehusets intranett og på nettsidene
til prosjektet: http://admininfo.helse-sorost.no

