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1. Beskrivelse av tema 

Dokumentbetegnelsen og detaljeringsgrad av dokumenttyper har to funksjoner som er like 

viktige og til dels motstridende:  

1. Sikre at klinisk personell og administrativt personell velger riktig dokumenttype ved 

opprettelse/skanning av dokument. 

2. Sikre at klinisk personell gjenfinner dokumentasjon i journalen. 

I DIPS er det ikke mulig å låse deler av betegnelsen, slik at det kun er mulig å legge til 

spesifikasjon. En dokumenttype må enten låses for redigering av betegnelse, eller den kan 

være helt åpen for redigering. En generell betegnelse av dokumenttypen bør være mulig å 

endre/redigere, da det vil være nødvendig å legge til spesifikk informasjon for gjenfinning i 

journal.  

 

 

o  Standard 

Detaljoversikt over standard dokumenttyper finnes under standardområde 02 Journal på RSKI 

sine nettsider. 

 
Detaljeringsgrad i anbefalt regional standard for dokumenttyper (antall dokumenttyper) er 

hovedsakelig gitt av to faktorer: 1) Detaljeringsgrad i journalstruktur som er vedtatt og 2) 

Dokumenttyper skal være låst for endring i dokumentbetegnelsen (dette krever større 

detaljeringsgrad enn der dokumentbetegnelsen kan endres).  

 

3.0  Prinsipper for Dokumenttyper  

 

1. Dokumentbetegnelsen kan være låst for utvalgte dokumenttyper. Det er mulig å 

legge til en spesifikasjon etter hovedbetegnelsen for dokumenttyper med redigerbar 

dokumentbetegnelse. 
 

Dette sikrer en konsistent betegnelse av like dokumenttyper og gjør det enkelt å søke opp 

dokumentene i journalen.   

Basert på tjenstlige behov i hvert enkelt helseforetak kan det søkes om opprettelse av nye 

standard dokumenttyper. Det forutsettes at det er gjort en gjennomgang og vurdering av 

dokumenttyper i eksisterende regional standard. 

 

Opprettelse av nye standard dokumenttyper skal sikre: 

 Kvalitet 

 Pasientsikkerhet 

 Brukervennlighet 

 Effektivitet/drift 

 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Sider/Regionale-standarder.aspx


Standard: Dokumenttyper RHF/13/03/01.02.02-01 

 

___________________________________________________________________________ 
Side 2 av 5 

 

2. Det er mulig å legge til en spesifikasjon i dokumentbetegnelsen på dokumenttyper 

som er importert fra andre systemer/løsninger, eksternt tjenestenivå og dokumenter 

til skanning. 
 

Det skal kun legges til spesifikasjon til hovedbetegnelse og ingen tekst skal fjernes. 

 

Regional føring for spesifikasjon av dokumentbetegnelse: 

 Etter postfiks, betegnelse på dokumenttype i parentes (imp), (sk), (bl), (bds), (edi)  

 Tilleggstekst i små bokstaver 

 Forkortelser/kortnavn har store bokstaver 

 Når det er opprettet et (sk) dokument, kan de som har behov for tilsvarende 

dokumenttype (imp) få det opprettet. 

Hvert HF må ha egen skanningsliste med tydelig mapping mellom papirdokument som skal 

skannes og standard regionale dokumenttyper. Skanningslisten skal tydeliggjøre: 

 Hvilke regionale dokumenttyper som skal ha tilleggsinformasjon i 

dokumentbetegnelsen 

 Hva som skal registreres av tilleggsinformasjon 

 
3. Prefiks i dokumenttypen for større yrkesgrupper 

 

Følgende prefiks skal brukes for større faggrupper og områder: 

 

Faggrupper 

SPL:   Dokumenttyper sykepleie 

FYS:   Dokumenttyper fysioterapi 

ERG:   Dokumenttyper ergoterapi 

KEF:   Dokumenttyper klinisk ernæringsfysiologi 

Psykolog:  Dokumenttyper psykolog 

Nevropsykolog: Dokumenttyper nevropsykolog 

Sosionom:  Dokumenttyper sosionomer 

Jordmor:  Dokumenttyper jordmor 

 

Områder 

BUP:  Barne- og ungdomspsykiatri 

PLO:  Pleie og omsorgsmeldinger 

Paragraf: Dokumenttyper som gjelder vedtak 

HAB:  Habilitering 

 

Prefiks skal som hovedregel benyttes uten bindestrek. 

 
4. Dokumentbetegnelse på ventelistebrev er lik betegnelse på brevmal 

 

Ventelistebrev har følgende prefiks i henhold til vedtatt regional standard ventelistebrev: 

 

PAS = ventelistebrev til pasient 

HENV = ventelistebrev til henvisende instans 

PÅRØR = ventelistebrev til pårørende 
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Dokumenttyper som sendes ut som brev, skal ha «hardkodet» dokumentbetegnelse i malen, 

slik at evt. forkortelser og prefiks ikke kommer med. 

 

 
5. Begrenset bruk av postfiks i dokumentbetegnelsen 

 

Følgende postfiks skal benyttes: 

(imp) = dokumenter importert fra eksternt og internt tjenestenivå. 

(sk)  = dokumenter til skanning 

(edi) = dokumenter som sendes elektronisk  

(bl) = blanketter (Procomskjema) 

(bds) = brukerdefinerte skjema 

 

 

6. Blanketter skal ha dokumentbetegnelse som er gjenkjennbar 

 

Der blankettbetegnelsen er gjenkjennbar og klinisk forståelig skal denne benyttes, selv om 

opprinnelige blankettnavn avviker. 

 

 
7. Epikriser og Sammenfatninger 

 

 Epikrise opprettes primært av leger med unntak av behandlere i psykiatri og 

jordmødre.  

 Epikrise står alltid først i betegnelsen. 

 Sammenfatning gjelder for alle faggrupper med unntak av leger. 

 Sammenfatning har alltid Faggruppe + Sammenfatning først i betegnelsen som for 

eksempel: SPL Sammenfatning, FYS Sammenfatning. 

 Sammenfatning kan sendes som epikrise (edi). 

 
8.  Dokumenttyper skal primært ikke opprettes med hovedhensikt å måle 

statistikk/sikre telling av aktivitet 

 

 Dokumenttyper kan opprettes for kontroll/statistikk knyttet til kliniske prosesser, der 

dette er helt nødvendig. 

 

 Dokumenttyper vil kunne inkluderes som variasjon i standarden. Dette forutsetter at 

det ikke kan sikres gjennom annen medisinsk koding. 

 

 

9.  Dokumenttyper kan opprettes med utgangspunkt i arbeid for å forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet.  
 

 

10. Dokumenter for elektronisk forsendelse 

 Brev om pasient (edi) og notat til de ulike yrkesgruppene opprettes i doble varianter, 

både som ordinær dokumenttype og som edi-dokument. 
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 Fagdokumentasjon i form av «Sammenfatninger» opprettes kun som edi-dokument. 

 

11. Dokumenttyper PS / SO 

 

Dokumenttype opprettet i en næring kan opprettes i den andre næringen dersom et HF har 

behov for dette. 

 

 

 

Referanser og lenker 

 
Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger 
 
Regional elektronisk pasientjournal 
 
Stortingsmelding 9: Én innbygger – én journal   
 
Direktoratet for forvaltning og IKT: Universell utforming av IKT 

 

 
RHF/13/03/01.02.01-02 Vedlegg: Journalgruppe 

 
RHF/13/03/01.02.02-02 Vedlegg: Dokumenttyper 

 

 

 

  

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Regional-EPJ.aspx
https://ehelse.no/meld-st-9-en-innbygger-en-journal
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universell-utforming
dok00744.xlsm
dok00746.xlsx
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