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INNLEDNING 
Fürst Forum er et nettbasert verktøy for elektronisk rekvirering og svarvisning av 
laboratorieprøver fra Fürst Medisinsk Laboratorium. Logget på Fürst Forum er man koblet 
opp i sanntid mot Fürst sine databaser. 

Programmet kan være frittstående eller integrert via et journalsystem, og vil være noe 
forskjellig i bruk avhengig av hvordan det er satt opp. Fürst Forum har en egen innlogging. 
I et journalsystem med integrasjon vil det være en snarvei direkte til Fürst Forum. Når 
rekvireringen er ferdig sendes en EDI-melding til laboratoriet. 

For å få tilgang til alle funksjoner i Forum er det viktig å ha den nyeste versjonen av 
programmet og oppdatert analysekatalog.  

Når man benytter elektronisk rekvirering erstattes de manuelle rekvisisjonene av et 
følgeskriv. Man benytter det samme følgeskrivet uavhengig av hvilke analyser man 
rekvirerer til Fürst. Benytter man Fürst Forum Fleks trenger man hverken manuelle 
rekvisisjoner eller følgeskriv. Gjelder ikke patologi, se side 17. 

Denne brukermanualen gir oversikt over alle funksjoner i programmet. I Fürst Forum er 
det lagt til rette for bruk av tastatur, hurtigtaster og/eller mus. 

Demonstrasjon, programvare, installasjon, opplæring og support er kostnadsfritt for 
legekontor/institusjon. Kontakt marked_support@furst.no for informasjon. 
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Oppdater til nyeste versjon 
Brukere definert som administrator (se side 44) vil ved pålogging få beskjed når oppdatert 
versjon av Fürst Forum er tilgjengelig.  

• Klikk på dialogboksen nederst i høyre hjørne. Nedlastingen starter automatisk.  

• Nedlastningen tar ca. 15 min. Forum kan brukes som normalt under nedlastningen. 

• Øvrige brukere ved kontoret vil ved neste innlogging bli oppdatert til nyeste 
versjon.  

Manuell sjekk av ny versjon: 

• Klikk “pil ned”, til høyre for ”hjelp”-ikonet øverst til høyre i Forumbildet. 

• Velg “Se etter ny versjon av Fürst Forum”.  Enten starter nedlastingen, ellers så får 
man opp: “Ingen nyere versjon funnet”. 

NB! Det er kun de som er satt som administrator (s. 44) i Fürst Forum, som har mulighet til 
å laste ned ny versjon. Dette gjelder også oppdatering av analysekatalog. 

Det er viktig å ha oppdatert analysekatalog til enhver tid. Denne lastes automatisk ned 
(ikke valgfritt) når en administratorbruker logger seg på Fürst Forum. Når 
administratorbruker har fått oppdatert sin analysekatalog vil resterende brukere på 
kontoret få oppdatert sin analyseliste etter at de har logget seg ut og deretter inn igjen i 
Fürst Forum. 

OBS! Administratorbruker må også logge ut og deretter inn igjen i Fürst Forum etter at 
analysekatalogen er lastet ned. Ellers vil ikke ny analysekatalog blir aktivert.  
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Manuell oppdatering av ny versjon

Er man usikker på om man har 
siste versjon, kan man holde 
musepekeren over det blå ikonet, 
helt nederst i venstre hjørne i 
rekvisisjonsbildet. Her vil det 
komme opp hvilken versjon 
kontoret har og hvilken versjon 
som er den nyeste. 

SJEKK OM DU HAR SISTE 
VERSJON



REKVIRERING  
Logg inn i Fürst Forum 

Programmet startes fra snarvei på skrivebordet.  

• Velg riktig bruker fra listen og klikk ”Ok”. Siste påloggede bruker kommer automatisk 
opp som forslag. 

• Tast inn passord. 

• Programmet minimeres og legger seg på oppgavelinjen. 

Det anbefales å logge inn på starten av arbeidsdagen og logge ut ved arbeidsdagens 
slutt. Dette for alltid å ha nyeste versjon av programmet. 

Fra versjon 2.5.4.1 vil Forum alltid avsluttes hver natt kl. 02:00. 

For å opprette ny bruker se side 44. 

Oppstart av Fürst Forum fra journal 
Hent opp pasienten i journalsystemet. Hvordan man kommer fra journalnotatet og videre 
inn til rekvirering i Fürst Forum er ulikt for de ulike journalsystemene, men felles er at de 
har en integrert snarvei. Fra denne snarveien åpnes Fürst Forum i “rekvireringsbildet”, se 
neste side. 

For å rekvirere via journalsystemet må pasienten ha fullt personnummer. 

Bruker man Fürst Forum som en frittstående applikasjon hentes rekvireringbildet opp når 
man har definert hvilken person man skal rekvirere på. 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Innlogging

• CGM Journal 
• Cos Doc 
• Extensor 
• Infodoc Plenario 
• Physica/PsykBase 
• Profdoc Vision 
• Skalpell 
• System X 
• Winmed 2 
• WebMed

JOURNALSYSTEMER MED 
INTEGRASJON TIL FORUMi
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Rekvireringsbildet i Fürst Forum

Analyserepertoar

Rekvisisjonsfelt (Rekvirerte prøver)

Laboratoriehåndbok - Blåbok

Historikk - Tidligere rekv. på pas.

Historisk svarbilde - Svar på tidl. rekv.

Kommentarer fra Fürst

Statuslinje

Søkefelt
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Beskrivelse av rekvireringsbildet i Fürst Forum: 
Øverste del av bildet omhandler dagens rekvirering, mens nederste del viser pasientens 
tidligere rekvireringer og svarene på disse. 

Analyserepertoar 
Hele Fürst sitt analyserepertoar vises inndelt i faner, med tilhørende analyser i trestruktur 
under. 

   
Rekvisisjon (rekvirerte analyser) 
Her bygges selve rekvisisjonen. Analysene velges fra repertoaret og listes opp 
fortløpende. For å slette: Dobbeltklikk, eller høyreklikk og velg “slett”. Les om flere 
muligheter i dette feltet på side 19 og 20. 

Laboratoriehåndbok - Blåbok  
Blåboken er Fürst Medisinsk Laboratorium sin laboratoriehåndbok. Når en analyse er 
markert i rekvisisjonsfeltet hentes aktuell tekst fra Blåboken. (Se side 36) 

Historikk  
Her vises alle tidligere rekvisisjoner på pasienten rekvirert fra aktuelt legekontor. 
Rekvisisjonene er i tabellen til venstre, med tilhørende analysesvar i tabellen i midten og 
evt. kommentarer knyttet til prøvesvaret helt til høyre.  

Indikerer at det er et vedlegg knyttet til rekvisisjonen (mest til bruk av Fürst internt).  

Indikerer at det finnes en “Dialog” (Se side 35) knyttet til rekvisisjonen. Ikonet vises 
også ved interndialog hos Fürst, da vil ikke rekvirent ha tilgang til innholdet. 
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Dagens rekvisisjon

Tidligere rekvisisjoner

1

2

3

4 5 6

Man kan høyreklikke i alle felter 
av Forumbildet, der hvor det 
finnes valgmuligheter vil det 
komme opp en meny med de 
valgene man har.

HØYREKLIKK FOR FLERE 
VALGMULIGHETER



Statuslinje 
Ved å holde musepekeren over dette ikonet, vises programinformasjon og 
versjonsnummer. 

Viser gjeldende pasient. 

Viser gjeldende rekvirent. 

Indikerer “tilkoblet” Fürst-server (via Helsenettet/internett). 

Indikerer “frakoblet”  Fürst-server. Helsenett/internett kan være nede eller man er uten 
kontakt med Fürst-server, og man vil ikke kunne se historiske data tilhørende den 
enkelte pasient. Fürst Forum vil forsøke å koble seg til server igjen hvert 3. minutt. 

NB! Man kan rekvirere i Fürst Forum selv om man er frakoblet Fürst-serveren. 
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Stå i aktuelt felt, for eksempel 
“Analyseliste” og trykk på  
Ctrl + “+” for større skrift og  
Ctrl + “-” for mindre skrift. 

Endring av skriftstørrelse er ikke 
mulig i feltet for “Blåbok” og 
“Kommentar”.

ENDRE SKRIFTSTØRRELSE



 

Status Farge Forklaring

ER (Elektronisk rekvirert i Fürst 
Forum Fleks) 
MR (Elektronisk rekvirert i vanlig 
Fürst Forum)

Mørk grønn Prøven er elektronisk rekvirert i dag, men Fürst 
har ikke mottatt prøvematerialet enda. Det er 
mulig å tilleggsrekvirere analyser. Programmet 
gir beskjed om det er endring i 
tappeanvisningen.

ER (Elektronisk rekvirert i Fürst 
Forum Fleks) 
MR (Elektronisk rekvirert i vanlig 
Fürst Forum)

Lys grønn Prøven er elektronisk rekvirert, men Fürst har 
ikke mottatt prøvematerialet enda. Det er mulig å 
tilleggsrekvirere analyser. Programmet gir 
beskjed om det er endring i tappeanvisningen.

UA (Under arbeid) Orange Fürst har mottatt prøvematerialet. Det er mulig å 
etterrekvirere analyser på mottatt materiale. Det 
er ikke mulig å rekvirere analyser som krever nytt 
prøvemateriale.

FE (Ferdig) Orange Prøven er ferdig analysert, men det er fremdeles 
mulig å etterrekvirere analyser på mottatt 
materiale. Det er ikke mulig å rekvirere analyser 
som krever nytt prøvemateriale.  

FE (Ferdig) Hvit Prøven er ferdig. Der er ikke mulig å 
etterrekvirere analyser.

M (Mikrobiologi) Hvit Det er ikke mulig å elektronisk etterrekvirere 
analyser på mikroprøver.

P (Patologi - Cyt/Hist) Hvit Det er ikke mulig å elektronisk etterrekvirere 
analyser på patologiprøver.
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Ved å holde musepekeren over 
de ulike ikonene i Fürst Forum vil 
man få opp en kort tekst som 
beskriver ikonets funksjon samt 
info om hurtigtast.

BESKRIVELSE AV IKONER

Øverst til høyre i 
Rekvireringsbildet (side 8) og i 
Restansebildet (side 32) finner 
man “Hjelp”-ikonet.  
Trykker du på spørsmålstegnet 
kommer du rett til Fürst Forums 
sin hjemmeside, hvor du blant 
annet finner brukermanualer og 
forslag til analysepakker etc. 
Trykker du på pilen ved siden av 
ikonet får du opp en mer spesifikk 
hjelpemeny.

HJELP



Hvordan rekvirere: 
Det er mange måter å velge analyser på. Det er opp til hver bruker å finne den metoden 
som egner seg best for den enkelte. 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via Analyserepertoar

via Analysesøk

via Pakker

via Pasientspesifikke profiler

via Historikk

via Kopier siste

via Visuell

via Papirrekvisisjon
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Rekvirere via analyserepertoar 
Analyserepertoaret er delt inn i faner. Under hver fane er analysene gruppert etter hvilken 
kategori de tilhører. Inndelingen av faner og fargevalg er gjenkjennelig fra de manuelle 
rekvisisjonene. 

1. Velg aktuell fane. 

2. Åpne ønsket gruppe ved å klikke på “+”, eller dobbeltklikke på teksten. 

3. Hak av for de analyser du ønsker å rekvirere. 

Rekvirere via søk 
Øverst i venstre hjørne er det et søkefelt. Fra søkefeltet kan man søke opp alle analyser i 
Fürst sitt analyserepertoar. F. eks: Skriver man “a” kommer det opp alle analyser som 
starter med a. Desto mer av analysenavnet man skriver, jo kortere blir listen. Det er mulig 
å starte søket midt i et ord ved å starte med “%”. 

• Trykker man på “P” ved siden av søkefeltet kan man søke i pakker 

• Trykker man på “L” ved siden av søkefeltet kan man søke i “egen-lab”-analyser. 

Rekvirere via pakker 
For å forenkle rekvireringen er det mulig å rekvirere ved hjelp av egendefinerte 
analysepakker. Ved å hake av for en pakke, velges alle analysene som er lagt under 
denne pakken. Pakkene kan enten være synlige for alle på kontoret: “Pakker”, eller 
brukerspesifikke: “Mine pakker”.  
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Søkeresultater

Analyserepertoar

3

2

1



Hvordan opprette pakker: 
1. Stå i rekvireringsbildet (s. 8) eller i restansebildet (s. 32) 

2. Klikk på Forum-ikonet øverst i venstre hjørne 

3. Klikk på “Alternativer for Forum” 

4. Velg “Felles Pakker” eller “Mine Pakker” 

5. Velg “Ny kategori” 

• I en kategori kan det ligge flere pakker.  

6. Gi Kategorien et navn 

7. Velg “Ny pakke” 

8. Gi pakken et navn 

9. Velg analyser fra repertoaret på høyre side, eller bruk søk-feltet. 

10. Lagre med å klikke på “bruk” og lukk bildet ved å klikke på “Ok”.  

Eksempel: I kategorien “Kontroller” kan pakkene “Metotreksat”, “Lipider” og “Gravid” ligge. 

Kategoriene/Pakkene kan redigeres ved å høyreklikke på navnet. 
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Se pakkeforslag fra Fürst på 
furstforum.no/brukerveiledning

PAKKEFORSLAG



Pasientprofiler 
For pasienter som kommer regelmessig til prøvetaking og hvor de samme analysene skal 
kontrolleres hver gang, kan det lages pasientprofiler.  

• Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. Høyreklikk i rekvisisjonsbildet, Velg 
“Lagre som pasientprofil”. 

• Gi profilen et navn.  

• Det kan lages flere profiler pr. pasient. 

• Som standard vil nå rekvireringsbildet åpnes i fanen “Pas”, og man kan velge 
ønsket profil.  

• Ønsker man å endre profilene: [høyreklikk] på profiler og velg “Egenskaper”. 
Velger man “Slett pasientprofil(er)” vil alle profiler på denne pasienten slettes. 

 

Rekvirere via “Historikk” – Mal 
Dersom man markerer en pasientprøve i historikk feltet i rekvireringbildet og høyreklikker, 
kan man velge “Bruk som mal for ny rekvisisjon”. Analysene fra den markerte 
rekvisisjonen blir da kopiert opp i rekvisisjonsbildet som en ny bestilling, sammen med 
eventuelle analyser man hadde i rekvireringsbildet fra før. 
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Pasientspesifikke profiler

5

4



Rekvirere via “Kopier siste” 
Siste rekvirering blir kopiert inn i rekvisisjonsbildet, som en ny bestilling. Analyser som 
man eventuelt har rekvirert før man velger “Kopier siste” vil slettes og må legges til på  
nytt. 

Rekvirere via fanen “Visuell”  
Dette er en egen fane i analyselisten. Her  kan man plassere analysene i et selvdefinert 
rutemønster. Hver rute kan være en enkelt analyse eller en analysepakke.  

• Oppbygging av “visuell”-rekvirering  gjøres under innstillinger (s. 41). 

• Rekvirer en analyse eller en pakke ved å klikke på boksen. Grønn farge indikerer 
at analysen eller pakken er rekvirert. 

 

 

Rekvirere via “Papirrekvisisjon” 
Fargen på ikonene samsvarer med fargene på Fürst sine manuelle rekvisisjoner. Ved å 
trykke på ønsket skjema får man opp et tegnet bilde av rekvisisjonen. Man kan nå hake av 
for ønsket analyse. Rekvirerte analyser blir merket med gult i tillegg til at de blir haket av. 
Hjelpetekst vises når man holder markøren over en analyse. Trykk “Ok”, øverst til høyre, 
når rekvisisjonen er ferdig utfylt.  

OBS! Pga. plassmangel er ikke disse “elektroniske papirutgavene” oppdatert med de aller 
siste analysene. 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Visuell rekvirering

Bruk siste rekvisisjon som mal for ny 
rekvisisjon

Elektronisk 
papirrekvisisjon

8

6

7



Elektronisk rekvirering av Patologi 
I rekvireringsbildet i Fürst Forum, øverst til venstre, har Cytologi og Histologi egne 
funksjonsknapper. Klikk på aktuell funksjonsknapp og fyll ut skjemaet som kommer opp. 
Det er mulig å lage seg ferdige maler, slik at man slipper å huke av for alle hakene hver 
gang. Ta kontakt med Marked Support for aktivering av patologi i Forum. 

Cytologi 
1. Relevante kliniske opplysninger. 

2. Aktuell metode. 

3. Aktuell analyse. 

4. Fyll ut annen relevant informasjon om nødvendig. 

5. Angi hvor mange prøver/glass som blir sendt inn på prøvenummeret. 

6. Klikk “Ok” og sett inn eget følgeskriv for patologi (grønt). Selv om man er papirløs 
med Forum Fleks må man benytte patologi-følgeskriv når man rekvirerer Cytologi. 

Histologi 
1. Klinisk diagnose. 

2. Relevant problemstilling. 

3. Merk hvert preparat du sender inn med en strekkode. Start med å beskrive “A” og 
merk beskrevet preparat med strekkode som slutter på “A”. Deretter bruk B, C , D… 
osv. i kronologisk rekkefølge. 

4. Klikk “Ok” og sett inn eget følgeskriv for patologi (grønt). Selv om man er papirløs 
med Forum Fleks må man benytte patologi-følgeskriv når man rekvirerer Histologi.  
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Cytologi

Histologi

Krever eget grønt følgeskriv, som 
kan bestilles på furst.no

PATOLOGI I FORUMi



Når man er ferdig med å rekvirere cytologi (eller histologi) kan man enten: 

• Trykke “avbryt” og gå tilbake til journal eller 

• Rekvirere flere analyser i rekvireringsbildet og gå ut med “Ok”. 

“Kopi til” genererer en papirkopi. Det er svært viktig at navn på kopilege og postadresse 
med postnummer fylles ut korrekt. Adressen kopieres direkte på kopi-brevet. Kopi-brev 
som kommer i retur på grunn av ufullstendig adresse blir ikke håndtert videre. 

• Fürst anbefaler at kopilege velges fra “Søk”, her hentes alle rekvirenter fra Fürst 
sitt rekvirentregister. 

• “Hent fastlege”: Kopimottaker blir automatisk satt til pasientens fastlege. 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Følgeskriv for patologi



Rekvisisjonsfeltet (rekvirerte analyser) 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Prøvetakingsinformasjon Tappeanvisning Varsling Patologiske svar1 2 3 4



Beskrivelse av rekvisisjonsfeltet 
I rekvisisjonsfeltet bygges selve rekvireringen. Valgte analyser listes opp fortløpende. I 
dette feltet er det mulig å se inntil de fem siste svarene på de valgte analysene. 

For å slette en valgt analyse dobbeltklikk eller høyreklikk og velg slette.  

Patologiske svar er merket med uthevet rød skrift.  

Varsling ang. begrensninger i f.eks. kjønn eller alder knyttet til analysen. Eller at det 
foreligger en signifikant forskjell mellom to tidligere prøvesvar.  

Ikoner øverst i rekvisisjonskommentarfeltet: 
Viser informasjon til pasient vedrørende valgte analyser.  Pasientinformasjonen kommer 
også ut på følgeskrivet, eller i prøvetakingsmodulen for de som bruker Fürst Forum Fleks.  

Holder telling på antall rør, rørtype, pensler osv. Tappeanvisningen kommer også ut på 
følgeskrivet, eller i prøvetakingsmodulen for de som bruker Fürst Forum Fleks. 

Ikoner nederst i rekvisisjonskommentarfeltet: 
Ny utskrift av følgeskriv. Brukes hvis første utskrift feilet. Gjelder ikke for Fürst Forum Fleks.  

Åpner rekvisisjonskommentarbilde. 

Avbrytes en rekvirering vil Forum huske analysene neste gang du går inn for å rekvirere 
på pasienten. En rød pil under rekvisisjonsfeltet aktiveres og henter opp analysene du 
hadde valgt før du avbrøt.   

Lagre som midlertidig (se også side 22) 

Lagre som pasientprofil (se også side 15) 
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Varslinger og patologiske svar.

Ved å holde musepekeren over 
de ulike ikonene vil man få en 
forklaring på aktuell funksjon.

IKONFORKLARINGER



  

INNSENDING AV REKVIRERING 
Når man har valgt de analyser man ønsker, går man ut ved å trykke på “Ok” på menylinjen 
øverst. “Rekvisisjonskommentar”-bildet i Forum vil nå åpne seg.   

Rekvisisjonskommentar 
Her fyller man ut nødvendig informasjon og klikker “Ok”. Rekvisisjonen sendes nå 
elektronisk inn til Fürst og følgeskriv skrives ut. Om man benytter Forum Fleks sendes 
rekvisisjonen til prøvetakingsmodulen for utskrift av etiketter. Fürst Forum legger seg igjen 
ned på oppgavelinjen og man kan jobbe videre i journalsystemet.  

Ikke skriv med penn/blyant på følgeskrivet. Alle beskjeder til Fürst skal skrives i feltet: 
“Skriv beskjeder til laboratoriet her:”, som elektronisk dialog (se side 35) eller man kan 
ringe inn til laboratoriet. 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Fullføring av rekvirering ved å trykke 
på Ok.

Rekvireringer som er sendt 
elektronisk inn til Fürst kan ikke 
slettes av legekontoret. Ta kontakt 
via elektronisk dialog, mail eller 
telefon for å få slettet innsendt 
rekvirering.

SLETTING AV 
REKVISISJONERi



Valg i rekvisisjonskommentar-bildet: 
Betales av 
Standard valg er Helfo. For andre valg ta kontakt med Fürst for å få utdelt betalerkode. Se 
retningslinjer for betaler i Fürst Info 01-2017.  

Midlertidig rekvisisjon 
Til prøver som skal tas frem i tid. Rekvireringen lagres lokalt på legekontoret. 

Diagnose* 
Helfo krever diagnoseinformasjon ved refusjon.  

“Kliniske opplysninger”* 
Relevante kliniske opplysninger gir bedre grunnlag for Fürst sine legespesialister til å 
kommentere prøvesvaret.   

“Skriv beskjeder til laboratoriet her” 
Beskjeden går direkte til kundestøtte. Kundestøtte ser ikke beskjeden før prøven er 
ankommet på laboratoriet. 

Pasientweb 
Gir pasienten mulighet til å se sitt prøvesvar i 4 uker. Hak av “Pasient ønsker tilgang til 
Pasientweb”, og fyll inn mobilnummer. Pasienten må få med seg prøveID. PrøveIDen står 
under strekkoden på etikettene. I Forum Fleks kommer det en egen etikett til Pasientweb.  

Når prøvesvaret er ferdig analysert mottar pasienten en engangskode, og sammen med 
sin prøveID, kan pasienten logge seg inn og se sitt prøvesvar på www.furst.no/
pasientweb. 
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Rekvisisjonskommentarer

Trykk på ikonet øverst i venstre 
hjørne for å åpne en pdf med 
Pasientweb kort.

PASIENTWEB KORT

*Under innstillinger (se side 41) kan man hake av for å overføre diagnose og kliniske opplysninger 
fra journalsystemet.



Kopi til 
Kopimottaker mottar en skriftlig svarrapport. 

• Fyll ut navn og adresse til kopimottaker.  

Det er VIKTIG at denne informasjonen er så korrekt som mulig da svaret skal sendes pr. 
post. Innskrevet adresse kopieres direkte på kopi-brevet. Posten Bring sorterer 
automatisk og mangelfull postadresse fører til retur av svarbrev.  

Pasientbetalte prøver 
Pasientbetaling gjelder alle analysene på rekvisisjonen. Dersom man i tillegg skal 
rekvirere analyser som skal dekkes av Helfo eller BHT, må disse rekvireres på egen 
rekvisisjon i tillegg. 

Dersom pasienten skal betale for de rekvirerte prøvene kan haken “Pasient” hukes av 
over rekvisisjonsfeltet. Totalsummen vil vises nederst i høyre hjørne i listen over rekvirerte 
prøver. Du kan også markere “Pasient” i feltet “Betales av” i Rekvisisjonskommentarbildet. 
Totalsummen vil vises på skjermen. Ved å klikke på totalsummen vil en detaljert prisliste 
åpne seg. 

Hente KID 
For at pasienten skal kunne betale for prøvene selv, må rekvisisjonen tildeles et KID/
fakturanummer. KID hentes ved å trykke på knappen «Hent KID». Det tildelte KID 
nummeret vil nå vises i feltet for KID. Det er ikke mulig å registrere/skrive ut noen 
rekvisisjon før KID er hentet. 

For at pasienten skal kunne motta svar når betaling er registrert, er det viktig og huke av 
for PasientWeb og oppgi pasientens mobilnummer. 
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Det er mulig å legge til 
kopimottakere i en favorittliste for 
enkel tilgang. Velg gjerne fra 
Fürsts rekvirentregister.

KOPI TIL - FAVORITTER

Pasientbetalt prøve



Betalingsbilag 
Når man bekrefter rekvisisjonen ved å trykke “Ok”, vil det først bli skrevet ut en faktura/
betalingsbilag som pasienten skal få. Dette skrives ut på et vanlig A4 ark. 

Husk å ta strekkode nederst til høyre på rekvisisjonen og plasser på eget felt på 
betalingsbilaget til pasienten. 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UTSKRIFT 
Utskrift av følgeskriv - Gjelder ikke Fürst Forum Fleks 
Det skal kun skrives ut ett følgeskriv pr. rekvirering. Skriver velges i Forum, en skal ikke 
måtte velge skriver ved hver utskrift. (Se side 42) 

Utskrift av samme følgeskriv flere ganger skal bare gjøres dersom første utskrift feilet eller 
ble uleselig pga. f.eks. skjevt trykk. 

Enten:  

1. Hent opp aktuell pasient i journalsystem. Gå videre inn i Fürst Forum. 

2. Velg “Ja” til å etterrekvirere. Klikk på utskriftsikonet under rekvisisjonsfeltet. 

Eller:  

1. Klikk på Fürst Forum ikonet nede på oppgavelinjen. Restansebildet åpnes. 

2. Marker aktuell rekvirering og høyreklikk. Velg tilleggsrekvirering/
etterrekvirering. Klikk på utskriftsikonet under rekvisisjonsfeltet. 

Følgeskriv til mikrobiologi kan ikke skrives ut på nytt. 

Utskrift av svarbrev - Gjelder også Fürst Forum Fleks 
• Klikk på Fürst Forum ikonet nede på oppgavelinjen. Restansebildet åpnes 

• Marker aktuell pasient. Klikk på utskriftsikonet under “svar”-feltet. 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Følgeskriv



FÜRST FORUM FLEKS 
Fürst Forum kan oppgraderes til Fürst Forum Fleks. Med Fleks er det mulig å bruke Fürst 
Forum uten følgeskriv. Selve rekvireringsbildet ser helt likt ut, den største endringen er 
utskrift av etiketter. Fürst Forum Fleks løsningen er utvidet med en prøvetakingsmodul. Fra 
prøvetakingsmodulen håndteres utskrift av etiketter, samt at medarbeidere finner 
informasjon om tapperekkefølge, antall rør, nyttig info fra blåboka osv.  

Oppgraderingen krever installasjon av ny forum.net, samt installasjon av etikettskriver og 
eventuelt skanner. Oppgraderingen er kostnadsfri for legekontoret. Ta kontakt med 
marked_support@furst.no for mer informasjon. 

Rekvirering av prøver 
Rekvirering i Fürst Forum Fleks gjøres akkurat som før. Når man klikker “Ok” etter endt 
rekvirering (og tidligere skrev ut et følgeskriv) går det nå en elektronisk melding inn til 
laboratoriet. Denne meldingen fanges opp i Forum Prøvetakingsmodul og etiketter skrives 
ut herfra når prøven skal tappes. 

Har rekvirenten egen etikettskriver inne på legekontoret kan rekvirenten selv avgjøre 
hvilke etiketter som skal skrives ut lokalt, og hvilke som skal sendes inn til laboratoriet på 
legekontoret.   

Etterrekvirering/Tilleggsrekvirering gjøres som før i Fürst Forum. Se side 34. 

Patologi (Histologi og cytologi) kan rekvireres i Fürst Forum, og skrives ut lokalt inne hos 
legen. Denne funksjonen fungerer også med vanlig Fürst Forum. OBS! Eget grønt 
følgeskriv. 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Patologirekvirering til Fürst er 
elektronisk, men foreløpig ikke 
papirløs.

ELEKTRONISK PATOLOGI 
REKVIRERINGi



Endringer i “rekvisisjonskommentar”-bildet 
Hovedbeskrivelsen av “rekvisisjonskommentar”-bildet finnes på side 21, videre følger bare 
funksjonene som er nye i Fürst Forum Fleks. 

Alle utskriftsfunksjoner både av etiketter og av prøvetakingsark kan settes under 
“Alternativer for Forum”. Dette gjøres sammen med support fra Fürst. 

I rekvisisjonskommentar-boksen kan utskrifts-innstillingene satt under “Alternativer for 
Forum” overstyres.  

• “Skriv ut etiketter”: Strekkodene skrives ut lokalt på den maskinen man sitter 
og rekvirerer. Bestillingen vil ikke sendes til prøvetakingsmodulen inne på 
laboratoriet til legekontoret. 

• “Skriv ut prøvetakingsark": Rekvireringen sendes inn til prøvetakingsmodulen 
på legekontorets laboratorium. I tillegg skrives det ut et prøvetakingsark (bruk 
hvitt A4 ark). Dette arket kan inneholder samme info som Følgeskrivet i klassisk 
Fürst Forum. Har man skanner på laboratoriet kan QR-koden på 
prøvetakingsarket skytes av og etiketter kommer ut uten at medarbeiderne 
trenger å trykke på skjermen. 

• “Prøven skal tas hos Fürst” Den elektroniske meldingen sendes Fürst og det 
skrives ut et prøvetakingsark. Pasienten kan møte opp på en av Fürst sine 
prøvetakingsstasjoner oppgi sitt fødselsnummer og alle opplysninger fra 
rekvireringen ligger tilgjengelig for Fürst sin prøvetaker.  

• “Melding til prøvetaker” Her kan rekvirent skrive beskjed til prøvetaker lokalt 
på legekontoret, f. eks “Pasienten svimer lett av.”   
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Rekvireringskommentarer i Fürst 
Forum Fleks



Forum prøvetakingsmodul - Utskrift av etiketter 
Innlogging 
Logg alltid inn i Fürst Forum først, deretter Forum Prøvetakningsmodul. Fürst Forum og 
Prøvetakningsmodulen skal ha samme bruker.  

Det er veldig viktig at man starter Fürst Forum, og Forum prøvetakingsmodul, fra 
snarveien på skrivebordet, ikke snarvei inne i journalsystemet. Fürst anbefaler ikke at 
snarveien til Fürst Forum og Forum Prøvetakingsmodul festes til oppgavelinjen. 

Utskrift 
Alle rekvireringer vil legge seg fortløpende i arbeidslisten. 

Arbeidslisten viser dagens rekvireringer. Visningsbildet kan endres til: “Siste 7 dager”, 
“Siste 30 dager”, “alle” eller man kan velge et datospenn. 

Marker rekvireringen som skal skrives ut og “høyreklikk”. Valgene som kommer opp er 
følgende: 

• Skriv ut etiketter og send (prøvetakingstidspunkt: xx) 
Utskift + dato og klokkeslett blir sendt elektronisk til Fürst. Rekvireringen 
slettes fra arbeidslisten.  

• Skriv bare ut etiketter 
Utskrift. Dato og klokkeslett sendes ikke til Fürst. Rekvireringen blir værende i 
arbeidslisten etter utskrift. 

• Send 
Sender dato og klokkeslett elektronisk til Fürst. Valget blir aktivt etter at man 
har fulgt punkt 2 for utskrift. Rekvireringen slettes fra arbeidslisten 
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Prøvetakingsmodulen har to 
visningsbilder; Arbeidsliste og 
Restanseliste.  

FORUM FLEKS 
PRØVETAKNINGSMODULi

Det er også mulig å utføre de 
samme operasjonene ved å 
trykke på funksjonstastene.

JOBB RASKERE, BRUK 
FUNKSJONSTASTENE

Prøvetakingsmodul - Fürst Forum Fleks



• Dialog 
Dialog til Fürst kundestøtte. Brukes f. eks til å gi beskjed om endring av tatt 
dato og klokkeslett. 

• Lås opp rekvisisjon  
Brukes hvis man benytter flere prøvetakingsmoduler. 
Ved bruk av flere prøvetakingsmoduler vil man kunne låse en rekvirering, slik 
at ikke flere medarbeidere håndterer samme bestilling.  

• Slett rekvisisjon 
Rekvireringer fjernes fra arbeidslisten når de “sendes” eller når de slettes. 

Husk at pasienten ALLTID skal identifiseres med fullt personnummer. Pasientens 
personnummer står både i prøvetakingsmodulen og på hver enkelt etikett. 

Etikettene skrives ut i tapperekkefølge. Fest etikettene ordentlig på røret.  

VIKTIG!: Legekontoret kan slette rekvireringer fra arbeidslisten, men rekvireringene vil 
fremdeles finnes i restanselisten. For å slette en rekvirering fra restanse, må man kontakte 
Fürst. 

Hvordan skrive ut etiketter på nytt  
Dersom første utskrift feilet har man anledning til å skrive ut etiketter på nytt. 

1. Velg fanen “restanse” i prøvetakningsmodulen: 

2. Velg rekvireringen du vil skrive ut på nytt.  

3. Høyreklikk i boksen der analysene kommer opp (“Svar”). 

4. Velg “Skriv ut kopi av etiketter”.  
OBS! Her kommer også valget opp for å endre dato! 
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For brukere med SUS-etiketter 
(Samme etiketter som Stavanger 
Sykehus) skal man starte å tappe 
røret som tilhører den nederste 
etiketten.

SUS-ETIKETTERi



Endre “prøve tatt” - dato: 
1. Velg fanen “restanse” i prøvetakningsmodulen: 

2. Velg rekvireringen du vil skrive ut på nytt.  

3. Høyreklikk i boksen der analysene kommer opp (“Svar”). 

4. Velg “Endre prøvetakingsdato”. 

Utskrift – Offline 
Om kontoret midlertidig ikke har kontakt med Fürst eller evt. Norsk Helsenett kan 
etikettene skrives ut akkurat som vanlig. Nummerserien vil da starte på “4” eller “5” og det 
vil skrives ut en ekstra etikett som skal klistres på et hvitt A4 ark som sendes inn til Fürst 
sammen med prøvene. Denne etiketten er godt merket. 

Rekvirering av Lokale prøver / Egenlab 
Alle lokale prøver, som dere analyserer selv, kan rekvireres direkte i Forum under fanen: 
“Egenlab”. Også når det kun skal rekvireres Egenlab kan Forum benyttes. Fordelen med 
dette er at alle prøver, både prøver til Fürst og lokale prøver, sendes til 
prøvetakingsmodulen. Det vil altså være mulig å skrive ut etiketter når det kun er rekvirert 
lokale prøver.  

Egenlab kan enten ha spesifikke etiketter, navnet med relevant Egenlab analyse eller man 
kan velge å få flere generelle etiketter, med navn og fødselsnummer.  

Definer hvilke egenlabanlyser som skal ha egen etikett med egenlab-analyse-navn: 

1. Klikk på prøvetaknings-ikonet øverst i venstre hjørne:  

2. Klikk på “Alternativer for forum” (nede på linjen i boksen som åpner seg). 

3. Velg utskrift. 
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Det er fortsatt mulig å rekvirere 
analyser selv om Fürst Forum er 
offline.

OFFLINE REKVIRERINGi



4. Velg fanen “Etikettskriver”. 

5. Hak av for “Skriv egne etiketter til prøver på egen lab”. 

6. Klikk deretter på funksjonstasten: “Angi hvilke analyser som skal ha etikett”. 

7. Hak av for de analyser dere ønsker at det skal skrives ut egen etikett for. 
Analyser som ikke er haket av for, vil kunne rekvireres som vanlig i “Egenlab”-
fanen. De vil komme som vanlig inn i journalsystemet, men ingen egen etikett 
blir skrevet ut.   

Definer fargen som skal vies når det er rekvirert Egenlab-analyser, (gir bedre oversikt i 
prøvetakingsmodulen): 

1. Klikk på prøvetaknings-ikonet øverst i venstre hjørne:  

2. Klikk på “Alternativer for forum” (nede på linjen i boksen som åpner seg) 

3. Velg “Farger” 

4. Velg farge for “Analyser egen lab. 

 

F-Kalprotektin  
F-Kalprotektin skal alltid rekvireres i en egen bestilling. Når F-Kalprotektin prøven skal 
skrives ut fra prøvetakingsmodulen velg alltid: “Skriv ut etiketter”. Slett deretter 
rekvireringen i prøvetakingsmodulen. Når Fürst mottar Fecesprøven vil vi notere “mottatt 
dato” som “tatt dato”, dette er presist nok i forhold til analysering av prøven. 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RESTANSEBILDET 
Jobb direkte i Fürst Forum eller Fürst Forum Fleks. 

1. Logg inn i Fürst Forum. Programmet legger seg ned på oppgavelinjen. 

2. Klikk på Fürst Forum-ikonet på oppgavelinjen (Ikke gå via journal). 

3. Velg aktuell sorteringsknapp øverst til venstre i bildet:  

• Restanse: Alle rekvirerte prøver til Fürst som ikke er ferdig analyserte. 

• Pasient: Ved å skrive inn fullt personnummer får man en oversikt over alle 
prøver aktuell pasient har tatt hos Fürst. 

• 5 siste dager: Viser alle prøver fra de 5 siste dagene. Både prøver som akkurat 
er rekvirert, prøver som er under arbeid og prøver som er ferdig analysert. 
Dette er prøver man har mulighet til å etterrekvirere analyser på. 

Er man logget inn i Fürst Forum som rekvirent, vil man bare ha innsyn i prøver man selv 
har rekvirert. Er man logget inn som medarbeider vil man ha innsyn i alle rekvireringer fra 
kontoret. 
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Restanseliste

Ved å høyreklikke på en pasient 
får man tilgang til flere funksjoner:  
• Etterrekvirere analyser  

• Labark med alle pasientens 
tidligere prøver 

• Dialog som åpner for 
kommunikasjon med Fürst 
sine legespesialister.

EKSTRA FUNKSJONER I 
RESTANSEBILDET



Pasient uten personnummer 
1. Hent opp programmet fra oppgavelinjen. 

2. I Restansebildet trykk Ctrl + N (N for ny) 

3. Hak av for “Reg. uten personnummer” 

4. Fyll ut nødvendig informasjon og trykk “Ok” 

5. Rekvirer som vanlig og skriv ut følgeskriv / etiketter. 

Svarene blir sendt ut både elektronisk og på papir. Svarene som sendes elektronisk må 
kobles manuelt i journalsystemet. De vil ikke gå direkte til signering hos legen da 
personnummeret mangler.  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FUNKSJONER I FÜRST FORUM 
Etterrekvirering 

Via restansebildet og sorteringsvalget “5 siste dager” 

1. Marker aktuell rekvirering. Høyreklikk. 

2. Velg “etterrekvirering”. Rekvireringsbildet til Fürst Forum åpner seg.  

3. Legg til aktuelle analyser. Gå ut med “Ok”.  

Samme dag som prøven er rekvirert:  

1. Hent opp pasient i journalsystemet. Gå videre inn i Fürst Forum. 

2. Velg “Ja” til å fortsette på rekvireringen. 

3. Legg til aktuelle analyser. Gå ut med “Ok”. 

Tilleggsrekvirering 
Det er mulig å legge til alle analyser og ekstra materiale hvis Fürst ikke har mottatt 
prøvematerialet enda. Velger man et materiale som ikke var i den opprinnelige 
tappeanvisningen får man mulighet til å skrive ut en ny, oppdatert tappeanvisning. 

Det er prøvestatus som avgjør om man kan tilleggsrekvirere eller etterrekvirere. Se 
statuser s. 11. 

HUSK! Ikke skriv ut nytt følgeskriv ved etterrekvirering / tilleggsrekvirering. Endringene blir 
fortløpende oppdatert i Fürst Forum, men blir først synlig i journal når dere mottar svarene 
fra Fürst. 
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Endring i tappeanvising ved 
etterrekvirering

Analyser fra materiale som ikke er 
sendt inn vil ikke være 
tilgjengelige for etterrekvirering. 

Analyser der materialet er blitt for 
gammelt vil ikke være tilgjengelig 
for etterrekvirering. 

Det er mulig å etterrekvirere i fem 
dager via Fürst Forum. Fürst 
oppbevarer prøver i syv dager, så 
ved å ringe kan man få 
etterrekvirert også dag seks og 
syv. EDTA blod oppbevares bare i 
tre dager. 

ETTERREKVIRERINGERi



Dialog 
Gjennom dialogfunksjonen i Fürst Forum kan rekvirenter kommunisere elektronisk med 
Fürst sine legespesialister. En dialog er alltid knyttet opp mot en prøveID. 

Sende dialog 
 Enten:  

• Hent opp pasient i journal og gå videre inn i Forum. 

• Marker aktuell prøve i feltet “Historikk” og høyreklikk. Velg dialog. 

• Skriv inn beskjed eller spørsmål. Klikk på mottaker f.eks. “vaktlege” og deretter 
“send”. 

 Eller:  

• Hent opp restansebildet. Marker aktuell pasient og høyreklikk. Velg dialog. 

• Skriv inn beskjed eller spørsmål. Klikk på mottaker f.eks. “vaktlege” og deretter 
“send”. 

Indikerer at det finnes en dialog knyttet til prøven. 

Svar på dialog 
Gult ikon kommer opp fra høyre hjørne når det foreligger et dialog-svar. Ikonet vil dukke 
opp hver 2. time til det er signert ut. Klikk på ikonet for å lese svar. Trykk på grønn hake 
øverst til venstre i selve dialogbildet for å signere ut dialogen. Svaret kan klippes ut og 
limes inn i f.eks. journal. 
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Varsling av ny dialog

Trykk på grønn hake for å signere ut 
dialoger.

Dialoger kan også sendes internt 
på legekontoret eller til Fürst 
kundestøtte for mer praktisk 
rettede spørsmål.

ALTERNATIVE 
MOTTAKERE FOR DIALOG



Dialog innboks / arkiv 
Alle innkommende dialoger ligger i Dialog innboks. Antall dager dialogene arkiveres kan 
stilles inn av hver bruker. Standard er 60 dager. 

Dialog innboks kan åpnes både fra rekvireringsbildet og fra restansebildet. Klikk på 
Forum-ikonet øverst i venstre hjørne, og finn Dialog innboks i menyen som kommer opp. 
Dialoger kan flyttes fra innboks eller historikk til “huskelisten/to-do” for senere oppfølging. 

Husk at dialog alltid vil ligge knyttet til prøven den er sendt inn på. 

 
Driftsmeldinger 

Fürst sender ut informasjonsmelding ved behov. Meldingen vil være synlig øverst i bildet. 
Bildet fjernes ved utlogging. 

Laboratoriehåndbok 
Vår laboratoriehåndbok - Blåboka er tilgjengelig i Forum, både til oppslag av analyser og 
som et tilgjengelig verktøy underveis i selve rekvireringen.  

• Eget ikon øverst til venstre både i rekvireringsbildet og i restansebildet.  

• Når en analyse velges vil det automatisk komme opp et oppslag på denne 
analysen helt til høyre i rekvireringsbildet.  

• Fra restanse er blåboken synlig hvis man klikker på en analyse i svar-feltet. 

Blåboken inneholder prøvetakingsrutiner, rørtype, indikasjoner, referanseområder og 
tolkning, samt signifikanskalkulator.  
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Blåbok - analyseinformasjon

Driftsmelding



Laboratorieark 
Laboratorietarket gir en komplett oversikt over alle prøver som er analysert hos Fürst fra 
aktuelt legekontor, på valgt pasient.  

Labarket kan åpnes på ulike måter: 

 Fra rekvireringsbildet: 

• Eget ikon øverst til venstre i bildet “Labark”. 

 Fra restanse:  

• Høyreklikk på en av pasientene i restanselisten og velg “Vis labark for:..” 

Sortering i Labarket 
• Søkefeltet: Skriver man navnet på en analyse får man kun opp svarene som er 

kommet på denne analysen. Skriver man to analyser med “+” imellom får man opp 
de to valgte analysene. Man kan legge på så mange analyser man vil ved å bruke 
“+” imellom. 

• Pakker: Labarket kan sorteres etter de ulike pakkene som legekontoret har 
opprettet. 

• Dato intervall: Labarket kan sorteres etter oppgitte eller selvdefinerte datospenn. 
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Åpne labark fra rekvireringsbilde

Labark



Varsling i Labarket 
• Patologi er alltid skrevet med uthevet rød skrift. 

• Signifikant forskjell mellom to prøvesvar merkes med rosa + utropstegn. 

• Andre varslinger kommer opp med et rødt stopp-ikon. Hold musepeker over ikonet 
for å lese varselet. 

Muligheter i Labarket 
• Enkeltanalyser kan fremstilles grafisk. Merk aktuell analyse og klikk på 

diagramikonet øverst til venstre. 

• Labarket i ønsket datospenn kan skrives ut ved å bruke utskriftsikonet øverst til 
venstre. 

• Grafisk fremstilt analyse kan skrives ut ved å bruke utskriftsikonet øverst til venstre.  

• Analyser kan rekvireres direkte fra labarket. Marker analysen og høyreklikk.  

. 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Chat 
Enkel intern kommunikasjon på legekontoret. Alle brukere pålogget i Fürst Forum kan 
chatte seg imellom. Brukere som ikke er pålogget vil være inaktive for chat. Funksjonen 
har et eget ikon øverst til venstre i skjermbildet (      ), eller bruk hurtigvalget [Ctrl+Shift+C]. 

Fremgangsmåte: 

1. Marker den brukeren du ønsker å sende en chat. Skriv inn beskjeden og trykk 
[Enter]. 

2. Trykk på      hvis du har problem med å få en pålogget bruker aktiv. 

3. Beskjeden vil ta fokus på mottakers skjerm. Mottaker kan velge å svare, legge ned 
eller avslutte chatten.  

• Førstemann som velger den røde kryssboksen vil lukke (ta ned) chat’en hos den 
andre. Altså burde det være mottaker som “krysser ut”. 

• Standard tekst (maler), kan lages.  Åpne “Chat”, velg en mottaker, velg “Maler”. Skriv 
inn og lagre de standardsetningene man ønsker å ha tilgjengelig. 
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Chatvinduet

Chat meldinger kan kopieres 
[Ctrl+C] og limes inn [Ctrl+V] i 
f.eks. journalnotat.

CHATMELDINGER I 
JOURNALNOTATER



Melding 
“Melding” kan sendes til en eller flere påloggede brukere.  Meldingen vises hos  
mottakeren som standard i 10 sekunder før den blir borte.  

1. Velg den eller de brukere som skal motta melding. 

2. Skriv inn ønsket tekst, angi om meldingen er viktig. 

3. Velg “Send”. 
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ALTERNATIVER FOR FORUM 
Lokale innstillinger for Fürst Forum er tilgjengelige ved å klikke Fürst Forum-ikonet og 
deretter ”Alternativer for Forum”. 

Innstillinger / Programinnstillinger  
Innstillinger for den enkelte bruker som påvirker selve Forumbildet og hvilken informasjon 
som skal overføres fra journalsystemet. Endres i samarbeid med support fra Fürst. 

Visuell rekvirering 
Her kan man bygge opp sitt eget rekvireringsbilde. Marker en rute, høyreklikk og søk 
etter ønsket analyse eller pakke. 

Brukere 
Listen viser alle registrerte brukere av Fürst Forum ved kontoret. For å lage ny eller endre 
brukere må man være innlogget i Administratormodulen (se side 44).  

Farger 
Tilvalg for den enkelte bruker. Her kan man blant annet endre farger på patologiske svar 
og størrelse på hjelpeikoner, samt gi egen farge til prøver som gjøres lokalt på 
legekontoret. 

Chat / Dialog 
Tilvalg for den enkelte bruker.  

Felles pakker / Mine Pakker 
Se side 14. 
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“FF”-ikonet og Alternativer for Forum

Venstre: Innstillinger for Forum 
Høyre: Innstillinger for Forum Fleks



Utskrift 
Her velges printer som skal brukes når Fürst Forum skriver ut. Spesielle innstillinger 
knyttet til fellesskriver og matriseskriver gjøres her. Endringer gjøres vanligvis sammen 
med en fra Fürst. 

Alarm 
Alarmen kan utløses ved å trykke 3 ganger på høyre Ctrl-tast. En rød firkant, med 
beskrivelse av hvor alarmen er utløst, tar fokus på alle skjermer. OBS! Alarm fungerer bare 
der man er innlogget i Fürst Forum. Det vil IKKE vises noe på den PCen hvor alarmen er 
utløst. 

Ved å trykke 3 ganger på F12 har man mulighet for å skrive inn en varslingstekst i 
alarmbildet. Alarmen kan gjøres inaktiv i Administratormodulen. 

Passord / Endre passord 
Rekvirenter har mulighet til å lage et personlig passord. Kontorbrukerne kan bytte det 
opprinnelige passordet, men alle kontorbrukere deler et felles passord. Passordet må 
inneholde 8 karakterer og kan ikke inneholde “æ, ø, å”. 

Strekkodeleser 
Endringer gjøres kun etter avtale med Marked support. 
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Utløst alarm



ADMINISTRATORMODUL: 
Logg helt ut av Fürst Forum. Vent 10 sekunder. Dobbeltklikk på snarveien til Fürst Forum 
og velg bruker: Administrator 

• Brukere: Se neste side. 

• Fellesinnstillinger: Styrer tilbakeskriving til journal. Mulige innstillinger er avhengig 
av journaltype og journalversjon.  

• Nettverk: Endres kun etter avtale med Fürst. 

• Legekontor: Informasjon som printes på følgeskrivet. 

• Filplassering: Endres kun etter avtale med Fürst. 

• Journalsystem: Skal samsvare med det journalsystemet som kontoret benytter.  

• Admin: Rekvirenter kan velge å endre passord. 
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Brukere 
Opprett, rediger eller slett brukere. 

• Rekvirent: Vanligvis en lege. Brukeren har bare tilgang til egne pasienters historikk. 

• Kontorbruker: Vanligvis arbeidsplassen til en medarbeider. Brukeren har tilgang til 
historikken til alle pasienter til alle rekvirenter ved kontoret. Brukeren kan rekvirere 
på vegne av en rekvirent. 

Lag ny rekvirent 
1. Velg “Brukere” i listen til venstre. 

2. Klikk på “Ny” ovenfor listen av brukere. 

3. Opprett enten Rekvirent eller Kontorbruker 

4. Fyll ut: 

• Rekvirent ID, fått fra Fürst. IDen må i Fürst Forum bestå av 6 siffer. 
Kontorbrukere bruker kontornummer. Start med nuller om koden består av 
færre siffer, eks 001234 eller 012345. 

• Navn på bruker. Legenavn med “Dr.” foran.  

• HPR-nummer, gjelder kun for rekvirenter, må fylles ut helt fra venstre i feltet. 
(HER-id kan fylles ut hvis den er kjent). 

5. Klikk på “Registrer bruker”. Den nye rekvirenten skal nå legge seg inn i listen over. 
Avslutt med “Bruk” og “Ok”. 

Administrator: Én rekvirent og/eller én medarbeider må markeres som administrator i 
brukerlisten. Dette gjøres ved å sette en hake i boksen "Admin" i listen over brukere. 
Bekreft med “Ok”. Disse brukerne vil bli varslet når det kommer nye versjoner av Fürst 
Forum. 
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Lag ny bruker



SCREEN CONNECT 
Ved hjelp av fjernstyringsverktøyet Screen Connect har Fürst muligheten til å yte support 
ved å logge seg på kundens arbeidsstasjon. Tjenesten er levert av Norsk Helsenett, og 
brukeren (legekontor/rekvirent) må alltid samtykke til oppkoblingen. 

Kunden (rekvirent/legekontor) kan gå inn på nettsiden https://hjelp.nhn.no eller direkte fra 
link i Furst Forum. Fra Fürst Support får kunden en firesifret kode som skal skrives inn i 
feltet på nettsiden. For hver oppkobling får kunden en ny kode.  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HURTIGTASTER 
Tastekombinasjon Funksjon

Ctrl+1 til Ctrl+9 og Ctrl+0 Aktiverer fanene (KlinKjem, Allergi osv.)

F3 Setter markør i søkefelt

Ctrl+R Setter fokus i Rekvisisjons-feltet

Ctrl+H Setter fokus i Historikk-feltet

Ctrl+S Setter fokus i Svar-feltet

Ctrl+L Viser labark

Ctrl+N Blanker ut rekvisisjonsfeltet

Ctrl+D Åpner dialogbildet

Ctrl+Pil ned Fjerner Historikk

Ctrl+Pil opp Viser Historikk

Ctrl+Pil høyre Fjerner Info/Blåbok / Viser frem siste prøvesvar

Ctrl+Pil venstre Viser Info/Blåbok

Ctrl+K Viser rekvisisjonskommentarer

Ctrl+Ordskiller Bruk siste rekvisisjon som mal for ny

F8, F10 eller Alt+O Ok (Gå videre til utskriftsbildet)

Ctrl+Shift+C Åpner  ”Chat”

Trykke 3 ggr. på Ctrl tast Utløser ”Alarm” hos påloggede forumbrukere  

Trykke 3 ggr. på F12 tast
Utløser alarm, med mulighet for å legge inn egen 
tekst.
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For enda flere hurtigtaster ta kontakt med Marked support. 
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