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• Gjennomgang av oppgaver knyttet til rollen 
koordinator/Saksbehandler 

• Tilgangsstyring 

• Bruk av P360 

• Pasientarkiv vs Sakarkiv 

• Spørsmål 



Dokumentflyt - Overordnet  

Registrere i P360 

Sakarkiv 

Produsere svar 

Saksbehandler/ 

faglig ansvarlig 

Koordinator/leder 

Seksjon 

Fordele  

Sende svarbrev til 

mottaker 

Ekspedere 

Fordeler til klinikk:  

(PHA PHA stab) 

P360 

Til fordeling 

 

Godkjenning 

Leder 

Koordinator klinikk 

P360 

Til fordeling 

 
Journalfører-  

Offentlig 

Journal 



Dokumentflyt - Koordinator  

Sakarkiv 

Produsere svarbrev 

Saksbehandler/ 

faglig ansvarlig 

Koordinator 

Seksjon 

 

Arbeidsflyt 

Kopi 

Del element 

Mail 

 

Sende svarbrev til 

mottaker 

Ekspedere 

Koordinator klinikk 

Saksbehandler 

Fordele 



Dokumentflyt - feil  

Sakarkiv 

Sjekk liste over 

postkasser 

Saksbehandler/ 

faglig ansvarlig 

Koordinator 

Seksjon 

Klinikkens postkasse 

 PHA PHA Stab 

Feilfordelt 

sendes tilbake til 

PHA Stab med 

en kommentar 



Oppgaver knyttet til koordinator  

• En koordinator er ansvarlig for å fordele dokumenter, kopier og 
oppgaver til saksbehandlere eller underliggende avdelinger  

• Følge opp restansene og påse at det ikke ligger ufordelt dokumenter i 
postkasser som ingen har ansvar for. 

• En koordinator må kjenne sin organisasjon og i samarbeid med 
klinikkleder og avdelingsledere sørge for at det opprettes 
koordinatorer i underliggende enheter som ivaretar klinikkens totale 
behov. 

 



Restanseliste 
• Inngående dokumenter og Notater med oppfølging som ikke er 

ferdigbehandlet. 

• Hva er definisjon på ikke ferdigbehandlet 
• Utgående dokument er ferdig fra saksbehandling, men ikke journalført 

• Ikke brukt besvar funksjonen 

• Ikke ekspedert – står fortsatt i status R (Under arbeid) 

 



Fordele dokumenter fra 
«ufordelt liste» 

Leder/koordinator 

Arkivere dokumenter i 
Personalmappen 

Besvare dokumenter  

Avskriv inngående dokument. Dette 
gjelder som regel når innholdet i 
dokumentet kun er til orientering og 
som ikke krever svarbrev. Eks 
Innkalling til dialogmøter avskrives 
etter at  møte er gjennomført 

1. Besvar med brev. Opprett utgående 
dokument ved å klikke «besvar» Husk 
å velg mal 

2. Skriv ut brev og kvalitetssjekk 
innholdet +  legg i konvolutt og send 
til mottaker 

3. Ekspeder brevet til Sakarkiv.  
Dokumentet får da status «ferdig fra 
ansvarlig» 

• Leder og koordinator er ansvarlig for å fordele alle ufordelte 
dokumenter fra postkassen. Dokumentene finnes i listen 
«Dokumenter til fordeling» 

Saksbehandler 

En saksbehandler er en bruker som har ansvar for å 
svare ut sine restanser. Både leder og Koordinator 
må noen ganger være saksbehandler. 

Bytt skrivebord: 
 
Klikk  «Arbeidsflate «  og velg Saksbehandling  eller 
Lederoppgave 

Søk opp personalmappen i globalt søk (personnummer/ eller 
navn) 
 
Dra inn  epost eller fil:  
Husk å avskriv inngående dokument 
Husk å ekspeder interne notater 

Ta ut restanseliste fra underliggende enheter 

• Leder og koordinator er ansvarlig for å følge opp saker i 
underliggende enheter ved å jevnlig ta ut restanselister 

En koordinator er ansvarlig for å fordele dokumenter til 
underliggende enheter eller saksbehandlere og følge opp 
restansene. 



Hva er arbeidsflyt 

 

Sjekk loggen her 

Sjekk merknader her: 

Sjekk saksmappen her 

Denne restansen er et 
inngående dokument som 
ikke er besvart i Public 360 
 
Velg Besvar: når du vil 
opprette et svarbrev. 
Velg Avskriv: når det ikke er 
nødvendig med svarbrev 



Tilgangsstyring, organisasjonsstruktur og postkasser 

Seksjonens postkasse 

Koordinator på seksjonsnivå 

Klinikkens postkasse  
Koordinator på klinikknivå (Lederassistent/ 
kvalitetsrådgiver/Administrasjonsleder/HR  

Avdelingens/Seksjonens postkasser 
Koordinator på avdelingsnivå 

Klinikknivå 

PHA  

Klinikk for psykisk helse 
og avhengighet 

 

Nydalen DPS 

Seksjon for psykose 
og akuttbehandling 

Seksjon for 
døgnbehandling 

PHA PHA Stab 

(klinikkens 
postkasse) 

Psykiatrisk legevakt 

Barne- og 
ungdomspsykiatrisk, 

avdeling 

 

På klinikk og seksjonsnivå har vi koordinatorer som fordeler dokumenter fra enhetens postkasse. Koordinatorer på 
avdelingsnivå  kan se alle pasientsaker i underliggende enheter.  

 (Brukes kun for sensitive dokumenter)  



 





 



Hvem kan opprette HR og Pasientsaker? 

• Hvem kan opprette HR og Pasientsaker? 
• Pasientsaker = Koordinatorer med tilgang på tvers (medlem av tilgangsgruppe 

Pasient) 
• Opprettelse av pasientsak og dokument i Public 360 

 

• Personalmapper = alle mapper for nye ansatte opprettes av Sakarkiv eller HR. 
Koordinatorer med tilgang til å arkivere dokumenter i personalmapper kan 
opprette personalmapper på ansatte med lengre ansettelsesforhold uten 
personalmappe i Public 360 -  hvis de er trygge på prosedyren. 

• Personalsak = HR leder eller rådgiver i klinikk 
• Opprettelse av Personalmapper og Personalsak i Public 360 

 

 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/129364?preview=true
http://ehandbok.ous-hf.no/document/127596?preview=true


Ny sak 

 



Noen felter det er greit å vite om 
Nytt dokument 



Historisk søk 



Pasientarkiv vs Sakarkiv 

• Hva skal hvor - Revidert regional anbefaling i Helse Sør-Øst 

https://p360.ous-
hf.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Docume
nt&subtype=2&recno=1032731&VerID=1225152 

 

https://p360.ous-hf.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1032731&VerID=1225152
https://p360.ous-hf.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1032731&VerID=1225152
https://p360.ous-hf.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1032731&VerID=1225152
https://p360.ous-hf.no/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=1032731&VerID=1225152


Eksempler 

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) Befaring og tilsyn - kontrollkommisjonen:           

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern)   Innkalling * X   * Innkallingen i pasientens journal hvis det gjelder en 
bestemt pasient 

  

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern)   Referat fra befaring X *   * Referat vedr. enkeltpasienter arkiveres i journal. Dersom 
det handler om en avdeling skal det i sakarkiv 

PJ: journalforskriften § 8 r, SA: arkivforskriften § 2-6 

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) Vedtak - kontrollkommisjonen X       PJ: journalforskriften § 8 r 

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) Prøving av kontrollkommisjonens vedtak X       PJ: journalforskriften § 8 r 

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) 

Vedtak om tvungent psykisk helsevern 
X         

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) Vedtak om tvangsmedisinering X         

Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern) Dom til tvungent psykisk helsevern X X       
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Eksempler 

Barnevernsaker Forespørsler om opplysninger om pasient - fra 
barnevernet 

* X   * Relevante opplysninger noteres i DIPS SA: arkivforskriften § 2-6, PJ: journalforskriften § 8 q 

Barnevernsaker Svar på forespørsel - til barnevernet * X   * Relevante opplysninger noteres i DIPS SA: arkivforskriften § 2-6, PJ: journalforskriften § 8 q 

Barnevernsaker Bekymringsmelding fra sykehuset til barnevernet X X     SA: arkivforskriften § 2-6, PJ: journalforskriften § 8 q 

Barnevernsaker Bekreftelse på mottatt melding   X       

Barnevernsaker Møteinnkallinger og referater fra barneverntjenesten til 
sykehuset som omhandler pasienten direkte 
(samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter) 

X         

Barnevernsaker Henvisning fra barneverntjenesten X     Se henvisningsveileder   

Barnevernsaker Rettsdokumenter, vedtak i tingretten om samværsrett X     Relevante opplysninger noteres i DIPS. Dokumentene 
sikkerhetsmakuleres etter at relevant dokumentasjon er 
notert. 

  

Sakstyper                                  Dokumenttyper                                     PJ       SA      Annet system   Merknader                                              Lovhjemmel  



Brukercafe : hjemmeside/ intranett 

• Husk meld sak i Min sykehuspartner 

• Brukerstøtte: tlf: 90281456 

 






