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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 
Dokumentet er gjort generisk. Utsettelseskoder oppdatert. Lenker til eHåndbok OUS er 
fjernet. 

 
2. Målgruppe og omfang  

 
Veiledningen beskriver hvordan timer kan endres og hvordan feilregistrerte timer kan rettes 
opp. 
For å få riktig rapportering på polikliniske timer, er det viktig at den kontakten som skal 
endres avsluttes og at ny kontakt/time settes opp. 
Det er viktig at ingen timer blir slettet, hvis det er feilopprettet en kontakt eller en time, se 
pkt. 3.3. for fremgangsmåte. 
 
Denne brukerveiledningen inneholder: 
3.1 Registrere utsettelse og avslutte kontakt 
3.2 Gi ny time 
3.3 Retting av feilregistrerte kontakter og timer 
3.4 Flytting av time til annen ressurs 
 

3. Fremgangsmåte 
 

3.1 Registrere utsettelse og avslutte kontakt 
 

Dersom timen til pasienten skal endres, er det viktig å sette inn riktig Utsettelses- og 
avsluttkode på kontakten som skal endres. 
 
1. Aktivere den aktuelle pasienten, se brukerveiledning Finn og aktiver rett pasient 
2. Velg (F7) for å få opp pasientens henvisninger og kontakter. Marker aktuell henvisning 
3. Marker kontakten som skal endres under rubrikken Planlagte kontakter og klikk Velg 

eller dobbeltklikk 
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Bildet Planlagt behandling åpnes 
 

 
 
4. Gå til feltet Utsettelse og oppdater aktuelle felt med å velge riktig utsettelseskode.  

Se veileder for bruk av utsettelseskoder og avsluttkoder: Avsluttkoder i DIPS, veileder for 
registrering og kobling til utsettelseskoder  
Det er viktig å velge riktig utsettelsekode, da noen har påvirkning på pasientens 
rettigheter og evt. fristbrudd 

5. Gå til rubrikken Avslutt. Skriv ved behov en kommentar med begrunnelse for 
utsettelse/endring. Eksempel: Pasienten er bortreist ut måneden eller pasienten har ikke 
mer plager og ønsker ikke mer oppfølging 

6. Hvis timen er avbestilt pga kapasitetsårsak, må brev sendes til pasienten for å sikre at 
pasienten har mottatt og forstått innkallingen. Oppfølgingen må dokumenteres 

7. Velg aktuell Avsluttkode og Avsluttid i rubrikken Avslutt 
8. Hvis det ikke finnes noen flere planlagte kontakter vil det komme opp et spørsmål om 

henvisningen skal avsluttes. 

 Hvis pasienten skal ha ny oppmøtedato eller settes på venteliste velges NEI. Se 
ellers avsnitt 3.2. "Gi ny time" 

 Sjekk at riktig utsettelseskode har kommet i feltet Utsettelse 

 Hvis den polikliniske timen skal kanselleres, og det ikke er andre planlagte 
kontakter knyttet til henvisningen, velges JA. Klikk Lagre.  
Merk! Dersom ingen andre kontakter er knyttet til henvisningsperioden lukkes 
denne automatisk. 

 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Informasjon%20fra%20PASK/Avsluttkoder%20i%20DIPS,%20veileder%20for%20registrering%20og%20kobling%20til%20utsettelseskoder.pdf
http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Informasjon%20fra%20PASK/Avsluttkoder%20i%20DIPS,%20veileder%20for%20registrering%20og%20kobling%20til%20utsettelseskoder.pdf
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Kontroller at mulige tilknyttede undersøkelser også endres. 
I ressursens timebok vil endrede timer vises ved at det hakes av for Vis ikke ordinært 
avsluttede. 
 

 
 
 

3.2 Gi ny time 
 

1. Aktivere den aktuelle pasienten 
2. Klikk (F7) for å få opp pasientens henvisninger og kontakter. Marker aktuell henvisning 
3. Marker kontakten som skal endres under rubrikken Planlagte kontakter. Klikk Kopier 

kontakt 
4. Aktuelle felt fylles ut ‐ dersom det er satt utsettelseskode på den endrede kontakten vil 

den komme opp her 
5. Dersom pasienten skal ha ny time med en gang, marker punket Fast dato og tid under 

Oppmøte 
6. For bestilling av ny time på ressurs i timebok: Velg Bestill ressurs.  

 
 

3.3 Retting av feilregistrerte kontakter og timer 
 

Dersom det er registrert en kontakt ved en feil pasient så må den avsluttes. 
 
1. Aktiver den aktuelle pasienten.  
2. Klikk (F7) for å få opp pasientens henvisninger og kontakter. Marker aktuell henvisning 
3. Marker den feilregistrerte kontakten under Planlagte kontakter og klikk Velg eller 

dobbeltklikk 
4. Bildet for Planlagt behandling åpnes. Gå til rubrikken Avslutt og velg «Feilregistrert» 

under Avsluttkode 
5. Hvis det ikke finnes noen flere planlagte kontakter på pasienten vil det komme opp et 

spørsmål om henvisningen skal avsluttes 
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Dersom det er registrert feil tidspunkt gjør følgende: 
1. Aktiver den aktuelle pasienten 
2. Velg (F7) for å få opp pasientens henvisninger og kontakter. Marker aktuell henvisning 
3. Marker aktuell kontakt under Planlagte kontakter og deretter den feilregistrerte timen 

under Planlagte tiltak 
4. Klikk Velg eller dobbeltklikk 
5. Utfør de nødvendige endringer på den feilregistrerte timen og klikk Lagre. 
 
 

3.4 Flytting av time til annen ressurs 
 

1. Åpne timeboken til den ressursen som timen(e) skal flyttes fra og til den ressursen de(n) 
skal flyttes til 
 

 
 

2. Klikk på Flytt timer. Bildet Bytt ressurs kommer opp 
3. Fyll inn Ressursen timen skal flyttes fra og Ny ressurs den det skal flyttes til 
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Hvis alle timene skal flyttes så fylles ikke Fra tid eller Til tid ut 

4. Klikk Lagre så flyttes alle planlagte timene til ny timebok 
eller 

 Dersom flyttingen skal skje i et gitt tidsrom settes Fra tid og Til tid 

 Klikk Lagre og alle timene oppsatt i timeboken til gitt ressurs flyttes over til den nye 
ressursens timebok i dette tidsrommet 

 
 

7. Definisjoner  
 
8. Referanser 
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