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INNLOGGING
Forum Web benyttes i nettleseren Google Chrome. Det 
anbefales å legge inn adressen som et bokmerke på 
bokmerkeraden. Bokmerket kan lagres med følgende 
innstillinger:
Adresse: forum.furst.no
Navn: Forum Web

Innlogging med HelseID
Innlogging skjer via HelseID – da kan enten BankID eller 
Buypass benyttes. 
For brukertilgang kontakt Fürst eller se avsnitt om 
Ansattmodulen 
Telefon:  22 90 96 69
E-post: marked@furst.no

mailto:marked@furst.no


4

REKVIRERE PRØVER

Starte ny rekvirering
Rekvirering starter som oftest fra journalsystemet, men det er 
også mulig å opprette rekvisisjon uten å gå via journalsystem:
Start ny rekvirering via «Ny rekvisisjon» i venstremenyen. Fyll 
inn pasientens fødselsnummer i feltet «Fødselsnummersøk» 
(1) for så å trykke på knappen «Folkereg.» (2). 
Pasientinformasjonen hentes fra folkeregisteret. «Pasientreg.» 
brukes kun for testaktører hos NHN. 
Det er også mulig å rekvirere prøver på personer uten 
personnummer. Huk av «Registrer uten personnummer» (4) og 
fyll inn fødselsdato i formatet: DDMMÅÅ.

Velg av analyser
I neste steg vises vårt analyserepertoar inndelt i de forskjellige 
fagområdene (1). Her velges analyser ved å åpne opp 
fagområdet for så å trykke på en analyse. Dagens rekvisisjon 
bygges opp på venstre side av skjermen (2).
Over analyserepertoaret er det et søkefelt som kan benyttes 
for å søke opp en analyse (3).
Hvis man ønsker å fjerne en valgt analyse i dagens rekvisisjon 
holdes musepekeren over analysen. Da dukker det opp en X 
som man kan trykke på for å slette analysen (4).
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Når det velges analyser, vil det dukke opp ekstra informasjon 
til høyre for analyserepertoaret. Trykk på «Åpne», skrevet på 
høykant, helt til høyre på skjermen dersom denne ikke vises. 
Her ses analyseinfo under «Blåbok», tidligere prøvesvar på 
pasienten under «Prøvesvar», tidligere rekvisisjoner under 
«Rekvisisjoner» og en luftveisstatistikk under «Statistikk». 
Man har også tilgang til følgende i Steg 2. Analyser:

•	 Skrive ut pasientetikett (1)
•	 Åpne labarket til pasienten (2)
•	 Lagre analyser som pakke eller pasientprofil (3)
•	 Bruke pasientens historiske prøver som mal for dagens 

rekvisisjon (4)
Etter at dagens analyser er valgt, går man videre til neste 
steg for å fylle inn kliniske opplysninger via «Gå til kliniske 
opplysninger» (5).
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Kliniske opplysninger
I dette steget fyller man inn diagnose og kliniske opplysninger. 
Enten ved å skrive det inn manuelt, eller så kan noen 
journalsystemer overføre informasjonen fra dagens notat eller 
diagnose. 
Det kreves kliniske opplysninger fra fagområdene mikrobiologi 
og patologi. Dersom flere fagområder rekvireres på samme 
bestilling, vil det dukke opp ekstrafelt for disse (1). Man har 
anledning til å kopiere over kliniske opplysninger fra klinisk 
kjemi til mikro (2) og legge til andre opplysninger (3). 

Praktiske opplysninger og innsending
I det siste steget velges betaler, om prøven skal tas hos Fürst, 
aktivere tilgang til furstpasient.no for personer uten BankID, 
legge til kopimottaker, samt skrive melding til Fürst eller 
prøvetaker. 
Når all info er fylt ut, trykker man «Send rekvisisjon til Fürst» (1).

Prøven skal tas hos Fürst
Dersom prøven skal tas på en av våre prøvetakingsstasjoner 
hukes det av på «Prøven tas hos Fürst» (2). Da havner ikke 
bestillingen i labkø på legekontoret og pasienten identifiserer 
seg ved oppmøte på prøvetakingsstasjonen. 

Etikettutskrift
Hvis det skrives ut etiketter direkte etter innsending vil ikke 
bestillingen havne i labkøen. Man kan velge å gjøre utskrift 
etter brukerinnstillingene (1), samt velge å ta ut etikett (2) 
eller ikke (3). For å definere hvilke fagområder man ønsker 
direkte utskrift av som standard, velges dette inne på 
«Brukerinnstilinger».
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Melding til Prøvetaker
Hvis man ønsker å gi en beskjed til prøvetaker på 
legekontoret, kan beskjeden skrives inn i «Melding til 
prøvetaker» (1). Den vil da vises i tappeanvisningen. Ved 
utskrift av etiketter vil meldingen bli skrevet ut på egen etikett. 

Melding til Fürst
Dersom man ønsker å legge til ekstra informasjon til Fürst på 
bestillingen, kan dette gjøre via «Melding til Fürst». 

Velge kopimottaker
Ved å sette kopimottaker vil det gå et svarbrev ut til 
kopimottaker. For å velge kopimottaker kan en søke i vårt 
rekvirentregister via «Søk på lege» (1) eller ved å hente 
fastlegen til pasienten via Fastlegeregisteret (2). Hvis feltet 
fylles ut manuelt er det viktig at alle felt fylles ut, da det som 
skrives inn her er det som vil vises på brevet som sendes. 
Kopibrev som kommer i retur, vil bli makulert. 

Aktivere PasientWeb-tilgang for personer uten 
BankID
Pasienter uten BankID kan fortsatt se sitt prøvesvar ved å 
aktivere «Tilgang til Fürst Pasient». Da må det legges inn et 
mobilnummer. Forum Web støtter både norske og utenlandske 
telefonnumre med landskode foran. Det er mulig å sende en 
tekstmelding for å sjekke at nummeret er lagt inn riktig ved å 
klikke på «Send testsms».

1
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LABKØ

Skrive ut etiketter til prøvetaking
Dersom det er gjort en rekvirering og det ikke skrives ut 
etiketter direkte etter innsending vil den havne i «Labkø». 
I labkøen er pasientene adskilt med navn, og for å få en 
rekvisisjon i fokus, velges pasienten man ønsker å ta 
prøve av (1). Da vil tappeanvisningen vises i tillegg til hvilke 
analyser som er rekvirert samt «Melding til prøvetaker» 
(2). For å ta ut etiketter trykker man på «Skriv ut og sett 
prøvetakingstidspunkt» (3). Etikettene vil da skrives ut og 
bestillingen vil bli borte fra labkøen, men man vil alltid kunne 
finne den igjen i «Utførte i dag» (4) eller via «Rekvisisjoner» i 
venstremenyen. 
Hvis man har behov for å skrive ut kopi av etiketter samme dag 
som prøvetaking, kan tappeanvisningen hentes opp igjen via 
«Utførte i dag» (5).
Hvis man ikke finner rekvisisjonen under «utførte i dag» vil man 
alltid kunne hente opp tappeanvsining via «Rekvisisjoner» i 
venstremenyen. 
I tappeanvisning har man også anledning til å sette nytt 
prøvetakingstidspunkt hvis det skulle være behov for det. 
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REKVISISJONER 
Forum Web har en oversiktsside for rekvirerte og håndterte 
prøver. Her har man tilgang til flere funksjoner knyttet til en 
rekvisisjon.
Gå til denne siden via «Rekvisisjoner» i venstremenyen 
– Da lander man på et søkefelt. Her kan man hente opp 
rekvisisjoner via filtersøk (1) eller ved å søke på pasient eller 
prøve-ID (2).
Fra «Filtersøk» kan man filtrere på følgende:

•	 Dato
•	 Status på rekvisisjonen (rekvirert, under arbeid eller 

ferdig)
•	 Rekvisisjoner fra hele kontoret eller kun de som er 

knyttet til brukeren som er innlogget
«Hent rekvisisjoner» vil hente frem rekvisisjoner ut ifra den 
definerte filtreringen (3). 

Håndtere en rekvisisjon
Etter søket kan man samle søkeresultatet på pasient eller på 
dato (4), og man har anledning til å filtrere utvalget (5).
Ved å velge en rekvisisjon vil følgende informasjon vises om 
prøven:

•	 Prøvesvar og analyser 
•	 Rekvisisjonsdetaljer og prøvetaking 
•	 Pasient 
•	 Dialog 
•	 Vedlegg 
•	 Trendlinjer og historikk 
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Prøvesvar og analyser
Her vises hva som er rekvirert og eventuelle prøvesvar (1). 
Forum Web er alltid tilkoblet vårt labdatasystem i sanntid, så 
her kan man følge med på prøvesvar selv om den endelige 
svarrapporten ikke er oversendt.
I tillegg til dette har man tilgang til snarveier for følgende 
funksjoner (2):

•	 Tilleggsrekvirering
•	 Gjenta rekvisisjon
•	 Lag pakke
•	 Lag pasientprofil
•	 Utskrift av svarbrev

Rekvisisjonsdetaljer og prøvetaking
Her vises følgende detaljer om rekvisisjonen (1):

•	 Når den er opprettet
•	 Status på rekvisisjon
•	 Betaler
•	 Rekvirent
•	 Prøvetakingsdato
•	 Kliniske opplysninger

I tillegg til dette har man tilgang til snarveier for følgende (2):
•	 Prøvetakingsark 
•	 Tappeanvisning – her kan man skrive ut kopi av etiketter 

eller sette nytt prøvetakingstidspunkt
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Pasient
Her vises informasjon om pasienten (1). I tillegg til dette har 
man tilgang til snarveier for å kunne skrive ut adresseetikett (2) 
og åpne labarket (3) til pasienten. 

Dialog
Hvis man har en dialog knyttet til en rekvisisjon vil 
korrespondansen vises her. Man har også anledning til å starte 
en dialog (4).

Vedlegg
Her vises en oversikt over vedlegg som er knyttet til 
rekvisisjonen. Man har også tilgang til å laste opp eller slette 
egne vedlegg (5). 

Trendlinje og historikk
Dette er en helt ny funksjon. Det er laget en trendlinje for 
ca. 100 analyser i vårt analyserepertoar via IT-avdelingen sitt 
maskinlæringsteam.
Analysene som er rekvirert vises øverst til venstre (6) og 
brukeren kan velge hvilken analytt det skal vises en trendlinje 
for. I eksempelet under er TSH valgt. Trendlinjen viser øvre og 
nedre referanseverdi for analytten (7)(8) og tidligere resultater. 
Det grønne skraverte området representerer gjennomsnittet 
for alderen pasienten tilhører.
Dersom rekvisisjonen ikke inneholder analyser som det er 
utarbeidet en trendlinje for, vil boksen vise prøvesvarhistorikk.  
Brukeren vil til enhver tid ha mulighet til å bytte mellom 
trendlinje og prøvesvarhistorikk (9). 
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ANDRE FUNKSJONER I FORUM WEB

Dialog
For å starte en dialog må man hente opp bestillingen 
man ønsker dialog på. Dette gjøres via «Rekvisisjoner» i 
venstremenyen.
Velg så bestillingen man ønsker å starte dialog på. For å starte 
dialog trykker man på dialogikonet «Åpne dialog» (1). Skriv 
inn meldingen og velg mottaker. Dersom det er noe rundt 
bestillingen en ønsker å informere om velges «Kundestøtte» 
(2), og dersom man ønsker å diskutere fag velges «Vaktlege» 
(3). 
Når en får svar på en dialog vil det dukke opp som et varsel i 
Venstremenyen under «Dialog» (4). Der kan man også fortsette 
korrespondansen (5).
Dersom man ønsker å få en tidligere lest dialog frem igjen 
hukes det av på «Vis leste dialogmeldinger» (6).
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Pakker
I Forum Web kan man lage egne pakker. Disse kan opprettes 
som «Kontorpakker» eller «Mine pakker». Kontorpakkene vil 
være tilgjengelige for alle brukere på kontoret, mens «Mine 
pakker» kun er tilgjengelig for den brukeren som oppretter 
den. 
Pakker lages hovedsakelig fra «Pakker» i venstremenyen (1). 
Trykk på «Ny pakke» (2) for å opprette en pakke.  Gi pakken 
et navn og eventuelt en beskrivelse (3). Klikk deretter på den 
nyopprettede pakken for å få tilgang til analyserepertoaret (4). 
Velg så hvilke analyser som ønskes i pakken. Forum Web vil til 
enhver tid lagre innholdet i pakken selv. For å slette en pakke 
velges «Slett pakke» (5).
Pakkene vil være tilgjengelig fra analyserepertoaret når det 
rekvireres (6).
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Labark
For å åpne labarket til pasienten, gjøres det via rekvisisjonen 
(1) eller når man rekvirerer på en pasient. 
I labarket vil en se tidligere svar i form av en tabellvisning 
med analyser i radene og dato for analysesvar i kolonnene. 
Patologiske svar vil vises i rødt. Dersom man ønsker grafisk 
fremstilling av tidligere prøvesvar, går man inn på «Vis graf» i 
labarket (2). Analysene en ønsker grafisk visning på velges så 
i listen til venstre. I grafen vil en kunne se historiske svar samt 
et skravert område som representerer referanseområdet for 
analytten (3).
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SARS-CoV-2 oversikt
Denne oversikten viser samtlige bestillinger som inneholder 
SARS-CoV-2 (PCR). Oversikten er laget for å kunne ha en enkel 
tilgang til prøvesvarene og også for å vise personalia dersom 
dette skal varsles videre til smittevern. 
Når en velger en pasient fra listen, vil man kunne se følgende 
informasjon:
Svartidspunkt
Fødselsnummer
Rekvirent
Om pasienten selv har sett svaret på furstpasient.no
Prøve-ID
Kommentar fra Fürst
Kliniske opplysninger
Pasientens adresse
Dersom PasientWeb-tilgang er aktivert vil også pasientens 
telefonnummer vises
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Rekvirere fra mal
Det er mulig å lage en ny rekvisisjon ut fra en tidligere 
rekvisisjon på en pasient. Dette gjøres ved å hente rekvisisjon 
fra «Rekvisisjoner». Da vil man få tilgang til «Gjenta rekvisisjon» 
under «Prøvesvar og analyser» (1).
Det er også mulig å bruke tidligere rekvisisjoner som mal 
når man rekvirerer. Dette gjøres i steg 2. Analyser via 
«Rekvisisjoner» (2). Der vil man ha anledning til å velge en 
rekvisisjon og «Legg til analyser» (3).

Skrive ut svarbrev
Utskrift av svarbrev gjøres via «Rekvisisjoner» (4). Velg 
rekvisisjonen det gjelder (5) for så å trykke på «Svarbrev 
(Norsk)» (6).
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Rekvirering av EKG-tyding
Det er mulig å rekvirere tyding av EKG via Forum Web med 
mulighet for å laste opp plottet som vedlegg.
Analysen rekvireres på vanlig måte fra analyserepertoaret 
vårt, og man vil få mulighet til å laste opp vedlegget etter at 
analysen er valgt (1).
Vedlegget legges til ved å trykke på feltet for vedlegg. 
Filutforsker vil åpne seg og man får mulighet til å navigere til 
filen man ønsker å laste opp. Alternativt kan man legge til filen 
direkte fra filutforsker med dra-og-slipp.
Etter opplasting vil vedlegget vises, og man har mulighet til å 
slette opplastingen (2). 
Avslutt «Registrer» (3) og fortsett rekvireringen som vanlig.
Løsningen støtter følgende filformater: PDF, JPG, JPEG, GIF, 
TIF, TIFF og PNG.

1
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Tilleggsrekvirering
Tilleggsrekvirering er tilgjengelig når en rekvisisjon hentes opp 
fra «Rekvisisjoner» (1).
Etter at den er valgt vil man ha tilgang til «Tilleggsrekvirering» 
(2).
Rekvireringsbildet vil åpnes på nytt og man vil få mulighet til å 
tilleggsrekvirere analyser. 
Forum Web viser analyser som er tilgjengelig for 
tilleggsrekvirering ut ifra hva som opprinnelig er bestilt (3). 
Analyser som legges til vil vises til venstre (4). Hvis den 
tilleggsrekvirerte analysen krever ny prøvetaking, vil man få 
beskjed om dette (5).
Avslutt tilleggsrekvirering på samme måte som annen 
rekvirering. 
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Pasientprofiler og midlertidige rekvisisjoner 
Med pasientprofiler kan man rekvirere et sett med analyser for 
en pasient på forhånd, uten å sende inn rekvisisjonen. 
Modulen er tilgjengelig via «Pasientprofiler» (1) i 
venstremenyen.
I modulen Pasientprofiler skiller man på:

«Gjentakende» (2) kan gjentas fram til et gitt tidspunkt, 
og vil etter dette fjernes. 

«Midlertidige rekvisisjoner» (3) lages for én framtidig 
rekvisisjon og vil slettes etter bruk. 
Fra «Pasientprofiler» i venstremenyen kan man få en liste over 
alle eksisterende pasientprofiler (4). 
Man kan filtrere og sortere på beskrivelse, fødselsnummer og 
navn. For letthets skyld er det også lagt inn en knapp som gjør 
det mulig å raskt fylle inn fødselsnummeret. Dette er blink-
ikonet (5) som ligger i kolonnen med fødselsnummer.
Man kan spesifisere om pasientprofilen skal være gjentakende 
(6) eller ikke. Ved gjentakende pasientprofiler må man også 
definere hvor ofte prøven skal tas (7) og sluttdato. Man har 
også anledning til å lagre Diagnose og Kliniske opplysninger, 
samt Melding til prøvetaker i profilen. 
Man spesifiserer hvilke analyser som ønskes, og trykker på 
«Lag profil» (8). Det er først når man trykker på denne knappen 
at profilen blir lagret i våre systemer.

1 2
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Det er i skrivende stund tre forskjellige måter å lage 
pasientprofiler på: 

1. Via modulen Pasientprofiler i venstremenyen - som 
beskrevet over.

2. Mens man holder på med en ny rekvisisjon er det et 
ikon med en person i (1). Dette er en snarvei for å lagre 
dagens rekvisisjon som en Pasientprofil

3. Via «Rekvisisjoner» kan man lage en pasientprofil basert 
på rekvisisjonens analyser. Dette gjøres ved å trykke på 
rekvisisjonen og velge «Lag Pasientprofil» fra menyen.

Når en pasientprofil er laget kan denne brukes når man lager 
en ny rekvisisjon. Om pasienten har pasientprofiler tilknyttet 
seg vises denne som en egen liste over analysene (2).
Når man velger en pasientprofil, vil analysene fra 
pasientprofilen automatisk legges til dagens rekvisisjon. 
Om det er en midlertidig rekvisisjon vil den slettes etter at 
rekvisisjonen er sendt inn.

1

2



21

Ansatte
Forum Web har en ansattmodul hvor man kan legge til eller 
fjerne tilganger for legekontoret. Det er et krav for bruk av 
Forum Web at det må være minst en ansatt som får tildelt 
rollen som kontoradministrator 
Med denne løsningen kan kontoret selv tildele ansatte roller 
og håndtere disse i løpet av arbeidsforholdet. 
Tilgangen gis ved at en person, eller flere, på legekontoret får 
rollen som kontoradministrator. Denne tilgangen fås ved å ta 
kontakt med Markedsavdelingen på Fürst:
E-post:  marked@furst.no
Telefon:  22 90 96 69

Tilgang for administrator
Administrator vil få tilgang til en «Ansatt»-knapp fra 
venstremenyen.
Når denne åpnes første gang, må vilkårene for bruk av denne 
tjenesten godtas før videre bruk.
Etter innlogging vil administrator ha tilgang til alle ansatte ved 
kontoret, både rekvirenter og medarbeidere. Denne listen kan 
filtreres ved hjelp av søkefelt (1).
Det er til enhver tid administrator sitt ansvar at listen over 
ansatte er oppdatert. 

1

mailto:marked_support@furst.no


22

Knytte Fürst-bruker til HelseID
Be den nye ansatte om å opprette sin bruker hos Fürst. Det 
gjøres ved å logge inn med HelseID på Forum Web via forum.
furst.no. Velg ønsket innloggingsmetode og logg inn.
NB: Dersom den ansatte allerede har tilgang til Forum Web via 
et annet legekontor må den ansatte trykke på «Velg kontor» fra 
brukermenyen for å få tilgang til ny aktiveringskode.

Tildele ny rolle
Etter at den ansatte har sendt tilgangskode til administrator 
kan denne brukes for å søke opp den ansatte (1). Klikk deretter 
på bekreft. 
I neste steg tildeles rolle (lege eller medarbeider) (2), Her-
ID (for elektronisk svaroverføring) (3), status (4), og eventuelt 
statusendring (5).
Den nye ansatte skal nå være i listen. For å endre/slette en 
rolle kan administrator hente opp innstillingene ved å klikke på 
den ansatte i listen. 
Historikken til denne brukeren vil vises til høyre for 
innstillingene.
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INNSTILLINGER
Ved å klikke på brukernavnet i øvre høyre hjørne får man 
tilgang til Forum Web sine innstillinger. Disse er inndelt på et 
kontor- og brukernivå.

Kontorinnstillinger
Innstillinger som gjøres her vil påvirke samtlige brukere ved 
kontoret.

Betalingsdetaljer
Her kan kontoret velge standard betaler. Dette valget vil da bli 
husket av Forum Web neste gang det rekvireres.

Etikettutskrift
Etikettformat
Her velges etikettformat på kontornivå

EPJ-integrasjon
Journalsystem
Alternativer
Generer filer for
Disse tre innstillingene er for kontorer som har filbasert 
integrasjon mot Forum Web fra sitt journalsystem. Kontakt 
Fürst dersom dere lurer på noe. 
Kopier til Forum Web
Ved å aktivere disse vil dagens diagnose/klinisk informasjon/
klinisk informasjon fra journalsystem bli med over til Forum 
Web dersom det støttes av journalsystemet.  
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Brukerinnstillinger
Generelt
Personvern
Her velges det om en ønsker å alltid vise pasientinformasjon i 
Forum Web. Ved førstegangspålogging, for samtlige brukere, 
vil denne innstillingen være av, og en må selv velge å skru det 
på her.
Fargetema:
Her velges mørkt eller lyst tema på Forum Web

Etikettutskrift
Valgt skriver
Her velges etikettskriver – standard er: «Bestemmes av Fürst 
Assistent»
Man kan teste etikettskriveren når den står som tilkoblet ved å 
trykke på «Test utskrift»
Etikettformat
Her velges etikettformat på etikettrullen. Våre etiketter bruker 
«Format 2 (105x23)»
Skriv ut
Her kan en velge om en ønsker direkte utskrift av etiketter 
etter rekvirering. Det tas ofte mikrobiologi og patologi inne 
på legekontoret. Da er det ønskelig å huke av for «Skriv 
ut Histologi, Cytologi, Mikro og Skriv ut pensler til lokal 
skriver». Etiketten for disse fagområdene vil da komme ut på 
legekontoret, og bestillingen vil ikke havne i labkøen. Hvis 
journalsystemet støtter det, har man også mulighet til å få ut 
etikett for Egenlab.
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Diverse
Her kan man velge om kopiering av analyser og prøvesvar skal 
skje i tabellformat eller semikolondelt.

Fürst Assistent
Bruk Fürst Assistent
Skal være på
Bruk SSL
Skal være deaktivert
Portnummer
Skal ha verdi 27400
Tjenerstatus
Gir status om Forum Web er koblet til Fürst 
Etikettskriverprogrammet eller ikke
For at etikettutskrift skal fungere fra Forum Web må det 
være installert et etikettskriverprogram på PC eller Mac. 
Dette kan lastes ned ved å gå til følgende: Brukernavn – 
Brukerinnstillinger – trykk så på «Last ned etikettskriver». I 
neste bilde velger en riktig versjon av programmet til PC eller 
Mac. Merk at for PC finnes det både 32- og 64-bitsversjon av 
programvaren. Sjekk eventuelt med IKT-leverandør om hvilken 
versjon som kjøres på kontorets PCer. 
For Mac ligger det også en brukerveiledning for oppsett av 
etikettskriver.
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