
Brukerveiledning  

Fraser, opprette, redigere og bruke fraser  

1. Endringer siden forrige versjon  
Brukerveiledningen gjelder fra 1.november 2016 
 
2. Målgruppe og omfang  
Brukerveiledningen beskriver hvordan opprette, redigere og sette inn fraser i et 
dokument 
 
Brukerveiledningen er firedelt og inneholder:  
14.1. Hvordan hente frem en oversikt over fraser 
14.2. Hurtiginnsetting av frase 
14.3. Hvordan opprette personlige fraser 
14.4. Hvordan redigere en personlig frase  
 
3. Fremgangsmåte   
En frase er en forhåndsdefinert tekst som kan settes inn i journaldokumentet. 
Teksten er redigerbar. 
 
Felles fraser: Opprettes og redigeres i samarbeid med fraseansvarlige. Gjelder 
for dokumenter som er felles for hele sykehuset. 
Avdelingens fraser: opprettes og vedlikeholdes av avdelingens fraseansvarlige. 
Tilgjengelig for alle tilknyttet aktuell avdeling. Avdelingsvise fraser er prefikset i 
forhold til hvilke dokumenttyper eller faggrupper som skal bruke dem. 
Mine fraser: Er personlige fraser, opprettes og vedlikeholdes av sluttbruker, 
kun tilgjengelig for aktuell sluttbruker 
 
14.1. Hvordan hente frem en oversikt over fraser Opprett nytt dokument på 

en pasient  (Ctrl+F9)  
1. Med dokumentet åpent, er det ulike måter å hente frem fraser:  
 
2. Ønskes felles fraser velg menypunkt Sett inn|Frase, evt hurtigtast Shift+F8, 
skjermbildet Hent frase kommer opp med oversikt over felles fraser. 
 
3. Marker riktig frase og klikk Velg, eller ved å bruke Søk på stikkord eller 
frasekode 
 



 
 

Felles-/avdelingsfraser har prefiks foran selve frasekoden: 
 

J_ Brukes i løpende journaldokumenter (lege, 
psykolog , tverrfaglig rapport og andre felles 
dokumenter) 

B_ Brukes i brev 

SPL_ Brukes i sykepleiedokumentasjon 

INFO_ Brukes i pasientinformasjon 

FYS_ Brukes i fysioterapeutdokumentasjon 

ERG_  Brukes i ergoterapidokumentasjon 

KEF_ Brukes i klinisk 
ernæringsfysiologdokumentasjon 

SOS_ Brukes i sosionomdokumentasjon 

LOGO_ Brukes i logopeddokumentasjon 

V_ Brukes i ventelistebrev 

 



Ønskes avdelingens fraser velg Sett inn|Frase evt. Hurtigtast F8

 

 



Ønskes oversikt over personlige fraser/mine fraser velg menypunkt Sett 
inn|Frase eller bruk hurtigtaster Ctrl+F8

 

 

 

 
14.2. Hurtig manuell innsetting av fraser 
Dersom frasekoden er kjent, kan den settes inn i dokumentet uten å gå via 
menyvalget Sett inn | Frase  
Stå i dokumentet der frasen skal settes inn  

 For personlige fraser, skriv frasekoden, for eksempel BRA og trykk 
Ctrl+F8. Frasen hentes automatisk inn dersom frasekoden er definert 
som «Mine fraser»  



 For avdelingens fraser, skriv frasekoden og trykk F8 frasen hentes inn i 
dokumentet  

  
14.3. Hvordan opprette personlige frase  
En frase kan opprettes med utgangspunkt i en allerede eksisterende tekst i 
et dokument, eller fra et nytt åpent dokument. 
Marker den teksten som skal opprettes som frase. Det kan også lages enkle 
tabeller. Frasen kan for eksempel være en standardtekst ved spesielle 
undersøkelser eller en tekst som vil bli gjentatt ofte.  
1. Velg fra menylinjen Verktøy | Registrer frase  
 

 
 
2. Gi frasen et navn (maks. 19 tegn) i feltet Frasekode  
3. Legg inn Stikkord og Beskrivelse  
4. Begrens tilgang til: Bare tilgang for meg 

 



 

 
 
5. Klikk Lagre  
6. Lukk journaldokumentet uten å lagre dersom man ikke vil fortsette å 
jobbe i det  
 

14.4. Hvordan redigere en personlig frase  
1. Åpne det aktuelle journaldokumentet hvor tilhørende frase skal 
redigeres  
2. Velg fra menylinjen Sett inn | Frase  eller hurtigtast Ctrl+F8  
3. Søk fram en frase ved å angi søkebegrep  
 



 
 
 
4. Marker frasen som ønskes redigert og velg Rediger. Frasen åpnes og 
fraseteksten kan redigeres, samt eventuelt all annen informasjon knyttet til 
frasen  
5. Klikk Lagre og velg Ja og Lukk  

 


