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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. 
 
 

2. Målgruppe og omfang  
 
Denne brukerveiledningen beskriver hvordan spesialist godkjenner formalia, og dermed 
registrerer endelig innkomstvedtak (§§§§ 2-1, 2-2, 3-2 eller 3-3) ved innleggelse av pasient i 
DIPS 
 
Denne brukerveiledningen inneholder: 
3.1 Hvordan registrere endelig vedtak 
3.2 Oversikt over uferdige vedtak 
 
For registrering av utkast til vedtak/formalia ved innleggelse, se brukerveiledning  
Innleggelse, registrere oppmøte 
For nærmere beskrivelse av hensikt, ansvarsforhold og evt risiko ved brukerveiledningen, se 
tilhørende prosedyre  Vedtak, registrering  
 

 
3. Fremgangsmåte 

 
3.1. Hvordan registrere endelig vedtak 
Mottakende sykepleier eller kontorpersonale registrerer «Utkast til vedtak» når 
pasienten ankommer avdelingen, se 
Brukerveiledning Innleggelse, registrere oppmøte 
Grunnlaget for denne registreringen er hentet fra henvisninger og lignende. Innen 24 
timer etter innleggelse skal 
spesialist vurdere pasienten og «Utkastet til vedtak» og fatte det endelige vedtaket. 
Dette gjøres ved å godkjenne eller forkaste «Utkast til vedtak» 
Det skal ikke gjøres endring av andre vedtak før formalia ved inntak er registrert 
 

1. Se at rett pasient er aktivert, se brukerveiledning Finn og aktiver rett pasient  

2. Klikk på ikonet  (Ctrl + F12), skjermbildet Sengepost-rutiner åpnes 
3. Klikk arkfanen Psykiatrisk vedtak  
4. Dobbeltklikk på vedtaket med vedtakstype «Formalia ved inntak» eller marker og klikk 

Rediger. Skjermbildet Psykiatrisk vedtak åpnes 
 

 
 

http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/maincontent_fs.aspx?url=view_document.aspx&documentId=65722
http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/maincontent_fs.aspx?url=view_document.aspx&documentId=65722
http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/maincontent_fs.aspx?url=view_document.aspx&documentId=64478
http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/maincontent_fs.aspx?url=view_document.aspx&documentId=64520
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5. Fyll inn alle felt 

 Vedtaksdato: Registrert innleggelsesdato vil automatisk bli registrert 

 Vedtaksansvarlig: Kontroller at rett vedtaksansvarlig er registrert 

 Vedtaks §: Paragraf for innleggelse 

 Huk av for Pasienten påklaget vedtaket, dersom pasienten har klaget 

 Iverksettes dato: Samme dato som i Vedtaksdato, altså dato for innleggelse. DIPS 
vil automatisk foreslå dette. 

 Gyldighet for vedtak: 365 dager 

 Merknad: Skriv følgende: «TPH ble opprettet [navn på enhet], [etableringsdato]» 

 Tutor: Hentes fra nedtrekkmeny Type. Det vil i de fleste tilfeller være riktig å fylle 
ut «ingen begjæring». Dersom «ingen begjæring» blir valgt er det ikke nødvendig 
å følge de underliggende kulepunktene. Tutor er den som har begjært/ønsket 
innleggelsen 

 Dersom tutor er «Offentlig myndighet» må navn på tutor søkes opp ved å klikke 
på Søk 

 Huk av for Offentlige. Hvis tutor ikke finnes må det opprettes en ny 
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 I skjermbildet Tutorsøk klikk knappen Ny tutor 

 Ved oppretting av ny offentlig tutor legg inn bare tittel og adresse og hak av for 
Offentlig tutor i skjermbildet Tutor 

 Klikk Lagre 
 
Tilleggsvilkår: Dersom det er valgt TPH § 3‐3, registreres også tilleggsvilkår. Kryss av for riktig 
tilleggsvilkår 
 
6. Klikk Lagre 
7. Klikk Dokumenter nederst i skjermbildet for å få opp vedtaksmal til utsendelse. 

Skjermbildet Psykiatrisk dokument åpnes 
 

 
 
8. Fyll ut Ansvar for utskrift, avdeling, behandler og hent opp riktig Dokumenttype fra 

nedtrekkmeny 
9. Klikk Rediger og vedtaksskjema kommer opp. Fyll ut felter i dette skjemaet 
10. For å godkjenne dokumentet høyreklikk i dokumentet. Klikk Godkjenn (Ctrl + G) 

Følgende skjermbilde åpnes 
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11. Velg en arbeidsgruppe i nedtrekkmenyen Arbeidsgruppe, evt bruk Søk  for å finne 
riktig arbeidsgruppe: Dette er den arbeidsgruppen som mottar utskriftsoppgaven 
dersom andre enn vedtaksansvarlig skal skrive ut vedtaksskjema. Klikk Godkjenn 

12. Vedtaksansvarlig kan skrive ut dokumentet til pasienten ved å: 

 Klikk Ctrl + O. Skjermbildet Alle journaldokumenter åpnes 

 Marker riktig vedtak 

 Klikk Skriv ut 
 

3.2. Oversikt over uferdige vedtak 
Alle som er vedtaksansvarlig eller den med delegert ansvar skal regelmessig sjekke listen for 
uferdige vedtak, for å se at det ikke foreligger utkast til vedtak som ikke er godkjent eller 
andre feilregistreringer 
1. Gå via menylinjen Vis l Psykiatri l Uferdige vedtak. Skjermbildet Uferdig psykiatrivedtak 

åpnes 
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2. Fjern markeringer i feltet Alle. Det vil da være mulig å skrive kortkode eller søke opp 

navn ved å klikke på  i feltet Ansvarlig lege eller velge egen enhet/seksjon i 
nedtrekkmenyen Avd: 

 
Det anbefales ikke å bruke denne veien til å godkjenne vedtaket, da skjermbildet som 
kommer opp ikke inneholder vedtaksmaler. 

 
4. Definisjoner 

  
Behandler: den som følger opp pasientens behandling 
BUP: Barne‐ og ungdomspsykiatri (PHBU) 
Den faglig ansvarlige for vedtak: (Vedtaksansvarlig er DIPS begrepet) er de som er utpekt av 
sykehuset til å fatte vedtak som er lagt til den faglig ansvarlige etter psykisk helsevernloven § 
1‐4. Utpeking av faglig ansvarlig bør være skriftlig. Lege som er spesialist i psykiatri eller 
barne‐ og ungdomspsykiatri, eller psykolog som er spesialist i klinisk psykologi med 
fordypningsområde i klinisk voksenpsykologi eller barne‐ og ungdomspsykologi og som har 
minst 2 års relevant praksis fra institusjon/avdeling som er godkjent for tvungen observasjon 
eller tvungent psykisk helsevern, kan utpekes til faglig ansvarlig. Psykologer kan ikke utpekes 
som faglig ansvarlig for vedtak om bruk av legemidler 
Formalia: Det rettslige grunnlaget for etablering av psykisk helsevern skal registreres. Dette 
kan enten være basert på samtykke fra pasienten eller dens pårørende (§§ 2‐1, 2‐2), vedtak 
om etablering av tvang etter psykisk helsevernloven § 3‐2 og 3‐3 eller ha grunnlag i andre 
lover, for eksempel barnevernloven, lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester 
eller straffegjennomføringsloven. Når vedtak om innleggelse er fattet av andre instanser, 
skal de også registreres hos oss 
Iverksettelsesdato: Dette er et felt i DIPS, og skal brukes til å registrere opprinnelig 
etableringsdato 
Klager til fylkesmannen: Klage på vedtak om behandling uten eget samtykke (§§ 4‐4 og 4‐8 
a) kan påklages av pasienten og hans/hennes pårørende til helseavdelingen hos 
fylkesmannen (tidligere helsetilsynet i fylket), som ledes av fylkeslegen 
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Kontrollkommisjon: Klageinstans for de fleste vedtak etter psykisk helsevernloven. Består av 
fire personer (jurist, lege, tidligere pasient/nærstående til pasient/har representert 
pasientinteresser i stilling eller verv ). Kontrollkommisjonen 

 
skal i tillegg blant annet føre den kontroll de mener er nødvendig for pasientens velferd, 
etterprøve vedtak om tvungen observasjon og TPH der pasienten ikke har klaget, og 
etterprøve vedtak om etablering av psykisk helsevern 3 måneder etter etablering av TPH 
Kontrollundersøkelser § 4‐9: «Når pasient er under tvungent psykisk helsevern, skal den 
faglig ansvarlige sørge for at det minst en gang hver tredje måned ved undersøkelse 
vurderes om vilkårene for vernet etter § 3‐3 fremdeles er til stede. Vurderingene skal 
nedtegnes i journalen» 
NPR: Norsk pasientregister 
Opprinnelig etableringsdato: Den datoen den faglige ansvarlige fatter vedtak om tvungen 
observasjon eller TPH. Dette er ikke nødvendigvis den samme datoen som innleggelsesdato. 
Overflytte: Brukes når pasienten overflyttes innenfor omsorgsnivå heldøgn innenfor samme 
HF. En slik overflytting kan medføre at det må treffes vedtak om overføring etter psykisk 
helsevernloven § 4‐10. 
PHBU: Psykisk helse for barn og unge (BUP) 
SERAF: Senter for rus‐ og avhengighetsforskning 
TPH: Tvunget psykisk helsevern 
TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
Tutor: Det er ikke lenger noe krav om tutorbegjæring i loven, men DIPS har beholdt 
begrepet. Offentlig myndighet og pasientens nærmeste pårørende kan fortsatt begjære 
tvungen forutgående legeundersøkelse for at TPH kan etableres. 
Dersom begjæring fremsettes vil offentlig myndighet få klagerett ved avslag på slik 
begjæring og ved opphør av vernet, rett til å uttale seg før slikt vedtak fattes og skal 
informeres om slike vedtak og sin klagerett. Offentlig myndighet har også varslings‐ og 
bistandsplikt for å bidra til at personer som antas å fylle vilkårene for TPH blir undersøkt 
Ugyldiggjøre: DIPS‐begrep, betyr at registrering av et vedtak opphører 
Utskrive: Pasienten utskrives når han har vært innlagt (omsorgsnivå heldøgn) og skal til et 
lavere omsorgsnivå (omsorgsnivå poliklinisk‐ eller dagbehandling), eller til hjemmet. Ved 
tvungent vern innebærer dette at det som regel må fattes vedtak om opphør av det tvungne 
vernet. Pasienten utskrives også når han skal behandles i annet HF uansett 
omsorgsnivå, og ved tvungent vern innebærer dette at det må fattes overføringsvedtak etter 
psykisk helsevernloven § 4‐10 
Vedtak: I DIPS defineres vedtak som det rettslige grunnlaget for helsehjelp/behandling som 
ytes etter samtykke eller etter vedtak om tvang etter psykisk helsevernloven (inkludert 
frivillig behandling), og andre rettslige grunnlag for eksempel: straffeloven, 
straffegjennomføringsloven, barnevernloven, straffeprosessloven, lov om kommunale helse‐ 
og omsorgstjenester 
Vedtaksansvarlig: Er et DIPS begrep for den faglig ansvarlige for vedtaket, se definisjonen av 
den faglig ansvarlig e for vedtaket. Behandlere, som er utpekt, helst skriftlig, av institusjonen 
til å fatte vedtak om tvang etter psykisk helsevernloven 
 

5. Referanser 
 
1. Prosedyre Vedtak, registrering 
2. Brukerveiledning Innleggelse, registrere oppmøte 
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3. Brukerveiledning Overføring og mottak § 4‐10, registrering 
4. Brukerveiledning Vedtak under gjennomføring av psykisk helsevern jf kap 4, registrering 
5. Brukerveiledning Kontrollundersøkelser § 4‐9, registrering 
6. Brukerveiledning Klage på vedtak, registrering 
7. Brukerveiledning Endring og forlenging av vedtak, registrering 
8. Brukerveiledning Finn og aktiver rett pasient 
 
  
 
 
 
 


