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1. Beskrivelse av tema 
Journalstruktur i DIPS er i hovedsak en hierarkisk oppbygging av journaldokumentasjon 

på journalgruppe nivå, det vil si mappe nivå. Strukturen skal understøtte effektiv 

fremstilling og gjenfinning av informasjon i pasientjournalen. Strukturen legger også til 

rette for tilgangsstyring og eventuelt skjerming.  

 

Journalgrupper kan defineres som mapper på to nivåer – 

abstrakte journalgrupper (hovedmapper som ikke inneholder 

dokumenter) og journalgrupper (undermapper hvor 

dokumenttyper ligger). En journalgruppe inneholder en 

samling av dokumenttyper som hører logisk sammen på grunn 

av innhold, hvem dokumentene henvender seg til eller er 

produsert av. For brukere vil kun journalgrupper hvor det 

foreligger innhold være synlig, og kun journalgrupper man har 

tilgang til være tilgjengelig.  

 

Journalstrukturen fremkommer i «DIPS Utforsker», en visning 

som minner om rekkefølgen av dokumentene slik de forelå i 

papirjournalen. I tillegg til journalgrupper inneholder 

Utforskeren delsystemer. Delsystemer (DE) består av klinisk 

og administrativ pasientinformasjon som listeoversikter (eks 

innleggelse, tidligere sykdommer) og linker til skjermbilder 

(eks medikasjon, medisinsk biokjemi og resepter). Figuren til 

høyre viser eksempel på Utforsker for en testpasient fra 

AHUS. Hele innholdet i utforskeren er å regne som pasientens 

journal (EPJ), bestående av kontinuerlige journaldokumenter, 

prøvesvar, røntgen, kurver og juridisk dokumentasjon. 
 
 

2. Standard 

Standard journalstruktur 

• Norgesjournalen skal ligge til grunn for journalstrukturen, men justering i henhold til 
lovverk og modernisering 

• Inn- og utgående pasientdokumenter skilles i ulike journalgrupper  
• Det skal tilstrebes og ikke opprette journalmapper med betegnelsen «Annet» 
• Dokumenter skannes til den journalgruppen hvor dokumentet logisk tilhører 
• Egne journalgrupper for FE, SO og PS 
• Antall journalgrupper, både abstrakte grupper og journalgrupper begrenses  
• Journaldokumenter som skal skjermes for tilgang må ligge i egne journalgrupper (det 

er opptil det enkelte helseforetak å beslutte hvilke dokumenter som skal skjermes).  
 
 

Figuren viser DIPS Utforsker, 

eksempel fra Ahus 
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Abstrakte journalgrupper Betegnelse 

Epikriser og sammenfatninger A 

Kontinuerlig journal B 

Prøvesvar, vev og væsker C 

Organfunksjon  D 

Radiologi  E 

Kurve, observasjon og behandling F 

Test og scoring S 

Multimedia T 

Korrespondanse I 

Attester, meldinger og erklæringer J 

Juridiske dokumenter med vedtak U 
Tabellen viser navn på abstrakte grupper og bokstav-betegnelse 

 

Det er opprettet tre nye abstrakte journalgrupper i forhold til Norgesjournalen.  

 
1. Test og scoring (S). To helseforetak har testresultater som egen abstrakt journalgruppe i 

dag (Ahus og OUS/DIPS). Grunnlaget for å opprette journalgruppen er ønske om enkel 

gjenfinning av testresultater som ikke logisk tilhører annen abstrakt gruppe.  

 

2. Multimedia (T). Etter det arbeidsgruppen er kjent med, har ingen av helseforetakene en 

egen abstrakt gruppe for denne type dokumenter. Grunnlaget for å opprette denne er at man 

ser økende bruk av multimedia og dermed behov for å samle denne dokumentasjon i en 

journalgruppe. Det støttes av prinsippet om enkel gjenfinning av dokumentasjon av denne 

type som ikke hører logisk til i noen av de andre journalgruppene. 

 

3. Juridiske dokumenter med vedtak (U). Så vidt arbeidsgruppen er kjent med, har ingen av 

helseforetakene en egen abstrakt gruppe for denne type dokumenter. Grunnlaget for å opprette 

denne abstrakte journalgruppen er ønske om å samle juridiske dokumenter og legge til rette 

for enkel gjenfinning, samt mulighet for å opprette egne journalgrupper. 

 

Abstrakt journalgruppe G og H fra Norgesjournalen er lagt inn under abstrakt journalgruppe 

B. Grunnlaget for sammenslåingen er ønske om å samle særfaglig dokumentasjon i en 

abstrakt journalgruppe. På den måten er det mulig å lese løpende journal med dokumenter fra 

alle faggrupper kronologisk. Det er også mulig i DIPS å sortere visning på ønsket faggruppe/-

grupper. Sammenslåingen støtter prinsippet om enkel gjenfinning og i tillegg kan den legge til 

rette for å unngå dobbeltdokumentasjon. 

 

Tverrfaglig dokumentasjon som abstrakt gruppe 

Tverrfaglig dokumentasjon var opprinnelig foreslått som en fjerde ny abstrakt gruppe (R). 

Fire helseforetak har tverrfaglig abstrakt journalgruppe i dag (Ahus, OUS/DIPS, Sykehuset 

Østfold og Sunnaas sykehus).  Grunnlaget for å opprette journalgruppen er ønske om enkel 

gjenfinning av tverrfaglig informasjon (eks. tverrfaglig behandling og individuell plan), og 

muligheten for å opprette journalgrupper under denne. 

 

Standard delsystem i DIPS 

 
Standarder for plassering:  
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• Delsystemer med kjerneinformasjon plasseres øverst (kritisk informasjon, medikasjon 
og resept) 
 

• Delsystemer som inneholder lister plasseres under kjerneinformasjon og over de 
abstrakte gruppene. Delsystem er plassert etter viktighet. 
 

• Delsystemer med kliniske data skal plasseres i gruppen de logisk tilhører og 
delsystemet plasseres øverst i hver abstrakte gruppe (eks medisinsk biokjemi legges 
øverst i abstrakt gruppe Prøvesvar, vev og væsker) 

 

Delsystemer Plassering i 
journalstrukturen 

DE Kritisk informasjon V1  

DE Medikasjon V2 

DE Resept V3  

DE Tidligere sykdommer V4 

DE Poliklinisk oversikt V5 

DE Innleggelser oversikt V6 

DE Venteliste oversikt V7  

DE Postoversikt V8  

DE Vedtaksoversikt U 

DE Medisinsk biokjemi C 

DE Radiologi E 

 
 

Standard journalgrupper  

I excel-arket ”Journalgruppe oversikt” presenteres føring for abstrakte journalgrupper og 
øvrige journalgrupper med kobling mellom disse. I regnearket for sekvensnummer finnes 
oversikt over alle journalgrupper og tildelt sekvensnummer. 
 
RUS og BUP inngår i felles journalgrupper med PSYK i tillegg til FE-journalgruppene. 
 

Standard navnsetting journalgrupper 

 

 Journalgruppens navn gjenspeiler innholdet og eventuelt helsepersonellets rolle 

 Inn- og utgående journalgrupper navnsettes med «inn/ut» 

 Det skal tilstrebes og ikke opprette journalmapper med betegnelsen «Annet» 

 Alle delsystem betegnes DE 

 Alle journalgrupper skal ha et av følgende prefix:  
o SO 
o PS  
o FE  
o DE 
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 Journalgruppen skal ikke ha navn med betegnelse «diverse» eller «annet» fordi dette 
vanskeliggjør enkelt gjenfinning. 

 

 Journalgruppens navn skal ikke inneholde mer enn 40 tegn (begrensning i DIPS). 
 

Standard skjermede journalgrupper 

Konsekvensen av å opprette skjermede journalgrupper blir at utvalgte dokumenter ikke blir 
tilgjengelig for andre enn utvalgte ansatte på aktuell enhet. Hvis pasienten for eksempel 
innlegges på en annen avdeling for et nytt sykdomstilfelle er ikke denne informasjonen 
tilgjengelig. Det er et viktig moment at den informasjonen som er skjermet ikke er av vital 
betydning for behandling av andre sykdomstilfeller.  
 
For å synliggjøre at disse journalgruppene har streng tilgangsregulering benyttes ”begrenset” 
som postfiks for å skille disse fra vanlige journalgrupper. 
 
Inn- og utgående journalgrupper som er skjermet utelater betegnelse inn/ut av hensyn til 
lengde på navn. 
 
 
 
 
 
Referanser 
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