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Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon 
  

Dokumentet er gjort generisk. Lenker til eHåndbok OUS er fjernet. 
Prosedyre: Epikrise, opprette og sende_P er innlemmet i dokumentet. 
 

2. Målgruppe og omfang  
 
Brukerveiledningen har til hensikt å sikre en enhetlig praksis i innhold og utsendelse av 
epikriser. Epikrise opprettes når pasienten skrives ut etter en innleggelse. Dersom pasienten 
har flere avdelingsopphold under en innleggelse opprettes en epikrise for hele 
sykehusoppholdet når pasienten skrives ut. Den siste avdeling pasienten har vært i har 
ansvar for å skrive epikrise. Flere enkeltstående polikliniske konsultasjoner kan også 
sammenfattes i en epikrise. Dersom pasienten overføres mellom somatikk og psykiatri 
skrives en epikrise for somatikk og en for psykiatri. 
Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrisen skal sendes til. Dersom annet ikke 
fremgår, sendes epikrise til henviser og pasientens fastlege. Pasienten kan motsette seg at 
epikrise sendes med mindre journalansvarlig, den som har ført opplysningene eller annet 
personell med nødvendig faglig kompetanse vurderer at tungtveiende grunner gjør det 
rettmessig å sende informasjon som er strengt nødvendig for videre oppfølging av 
pasienten. I slike tilfeller bør hensynene for å utlevere opplysninger mot pasientens vilje veie 
vesentlig tyngre enn de hensyn som taler mot dette.  
 
Epikrisen er til bruk for det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten 
nødvendig og forsvarlig oppfølging. 
 
Brukerveiledningen beskriver rutiner for å opprette, samt sende epikrise  

 Når pasienten fremdeles er inneliggende 

 Når pasienten er skrevet ut (arbeidsflyt «Ikke påbegynte epikriser»)  

 Godkjenne og sende epikrise  

 Sende epikrise til ny mottaker  
 

Brukerveilederen er inndelt i følgende kapitler:  
3.1. Opprette epikrise på inneliggende pasient  
    3.1.1. Opprette epikrisen  
    3.1.2. Forfatter skriver epikrisen selv  
    3.1.3. Forfatter dikterer epikrisen  
    3.1.4. Forfatter skriver epikrise ved talegjenkjenning  
3.2. Epikrise når pasienten er utskrevet  
3.3. Godkjenne og sende epikrise  
3.4. Sende epikrise til ny mottaker  
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3. Fremgangsmåte 
 

 Før epikrisen oppettes bør diagnosekoder for oppholdet epikrisen gjelder for 
registreres i DIPS (Ctrl +M), da kommer de automatisk inn i epikrisen. Den som 
forfatter epikrisen er ansvarlig for at alle prøvesvar som foreligger på 
utskrivingstidspunktet blir vurdert og blir tatt hensyn til i epikrisen. Prøvesvar skal 
kvitteres i DIPS. Manglende svar på relevante undersøkelser beskrives i epikrisen. 
Dersom det etter utsendelse av epikrise foreligger prøvesvar som ikke er beskrevet i 
epikrise, men som er relevante for videre oppfølging og behandling av pasient, skal 
dette formidles i form av brev til epikrisens mottakere. Se brukerveiledning Brev - 
Tillegg til utsendt epikrise (edi) 
 

3.1. Opprette epikrise på inneliggende pasient 
 

1. Pasienten velges direkte fra Sengepostliste  (Shift+Ctrl+F12)  
2. Marker aktuell pasient 

 
Neste steg avhenger av om epikrisen skrives selv, dikteres eller benyttes 
talegjenkjenning. 
 
3.1.1. Opprette epikrisen  
 

1. Trykk på ikonet (Ctrl+F9) eller velg Rutine/Journal/Nytt journaldokument for å 
hente fram nytt dokument 

2. Velg riktig epikrise i Dokumenttype. Hvis forfatter ikke har rettigheter til å godkjenne 
epikrise, må Endelig godkjenner registreres (gult felt). Sjekk at epikrisen er knyttet til 
riktig kontakt (kan endres). Hendelsesdato = utskrivelsesdato og oppdateres ikke 
automatisk i epikrisen. Når pasienten er innlagt, skal utskrivelsesdato skrives inn i 
epikrisemalen 

3. Når alle feltene er fylt ut, velg deretter OK 
4. Dialogboks for Oversikt over mottakere åpnes: Velg mottakere av epikrisen. Henvisende 

lege og fastlege vil komme opp som foreslåtte mottakere. Kontroller at det er legen og 
ikke legekontoret som er registrert. Velg alltid legen (ikke legekontoret). Dersom man 
velger legekontoret, blir meldingen avvist ved mottak ved legekontoret. Legene kan 
fremkomme med flere adresser i Adresseregistret fordi de har flere arbeidsforhold. Pass 
på å velge riktig rekvirent med riktig adresse. Dersom de ikke skal være mottakere må 

haken foran navnet fjernes. Nye mottakere kan legges til. Søk i mottakerregister 
 (F3). Hak av de som skal ha epikrisen. Pasienten kan settes inn som mottaker.  

5. Velg Lagre og dokumentet er klart for videre behandling 
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3.1.2. Forfatter skriver epikrisen selv  
 

Forfatter skriver i epikrisemalen, se brukerveiledning Journaldokument/skjema/blankett, 
opprette og skrive  
 

3.1.3. Forfatter dikterer epikrisen  
 

1. Klikk på ikonet  eller velg Rutine/Nytt diktat/PC diktering 
2. Klikk Ctrl+S for å lagre, se brukerveiledning Digital diktering 

 
3.1.4. Forfatter skriver epikrise ved talegjenkjenning  

I oppgavelinjen øverst i dokumentet er Ikonet for Talegjenkjenning  (F6), se 
brukerveiledning Talegjenkjenning 
 
 

3.2. Epikrise når pasienten er utskrevet: 
 

Epikriseansvarlig lege vil få et varsel i Mine arbeidsoppgaver: Ikke påbegynte epikriser etter 
at pasienten blir utskrevet. Se bildet under: 
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Marker aktuell pasient for å aktivere journalen. Se fremgangsmåte beskrevet over, kap. 3.1.1 
– punkt 4 
 
 

3.3. Godkjenne og sende epikrise  
 

Når dokumentet er ferdigstilt, uavhengig av om det er skrevet av forfatter selv, diktert eller 
talegjenkjent, skal dokumentet godkjennes av forfatter og sendes i arbeidsflyt til riktig 
arbeidsgruppe for utsendelse 
 
Når epikrisen er sendt til godkjenning og forfatter skal godkjenne (Ctrl+G), kommer følgende 
dialogboks opp: 

 

 
 

1. Sjekk at opplysningene er korrekte og velg riktig Arbeidsgruppe 
2. Hasteoppgaver kan registreres ved å hake av i rubrikken Haster 
3. Klikk på Godkjenn 
4. Dokumentet sendes automatisk elektronisk til EDI-mottaker når det blir godkjent 
5. Dokumentet går automatisk i arbeidsflyt til den valgte arbeidsgruppen og legger seg 

under Dokumenter til utskrift  
6. Epikrisen skrives ut og sendes foreløpig til alle per post da ikke alle har elektronisk 

mottak 
7. Arbeidsgruppen som fikk utskriftsoppgaven henter dokumentet opp fra Mine 

arbeidsoppgaver  (Shift+F9) 
8. Epikrisen kan skrives ut direkte ved å markere riktig pasient i arbeidslisten, klikk Skriv ut  

eller marker pasienten i arbeidslisten, dobbeltklikk eller Ctrl+P. Epikrisen åpnes og trykk 

 (utskrift) 
9. Dialogboks for Utskrift epikrise kommer opp 
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Ved å trykke OK vil det skrives ut epikrise til alle mottakere. Det velges automatisk 
topp/bunntekst på alle sider 
 
Vær obs på at det ikke er haket av for Kladdeutskrift 
 
For å kunne se hvem som har mottatt epikrise og når den er skrevet ut, gå inn på 
Dokument|Send til mottakere i menylinjen øverst når epikrisen er åpen 

 
 

3.4.  Sende epikrise til ny mottaker  
 

1. Søk opp aktuell pasient  (F11) og Hent alle pasientens journaldokumenter 
(Ctrl+O) 

2. Marker aktuelt dokument og klikk Velg eller bruk Enter-tasten 
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Velg Dokument|Send til mottakere fra menylinjen 

 
 

3. Dialogboks med dokumentets mottakere: Klikk på Ny,  kikkerten blir aktiv og søk opp 
ny mottaker fra mottakerregister 

 

 

4. Kontroller at det er haket av for riktige mottakere 
5. Klikk på Send og dokumentet går automatisk i arbeidsflyt til den valgte arbeidsgruppen 

og legger seg under Dokumenter til utskrift, se kap. 3.3  
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4. Definisjoner  
 

Epikrise: En skriftlig oppsummering av en pasients sykehuskontakt som innebefatter 
diagnostikk, behandling, forløp og plan for videre behandling.  
 

 
5. Referanser 

 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
Spesialisthelsetjenesteloven 
 
Relaterte dokumenter  

 Journaldokument/skjema/blankett, opprette og skrive 
 Digital diktering 
 Talegjenkjenning  
 Utskrift av journaldokumenter og brev  
 Brev - Tillegg til utsendt epikrise (edi) 
 Pasientopplysninger(F5), registrering 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://www.helsedirektoratet.no/tema/spesialisthelsetjenesteloven

