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Selvinnsjekk- og betalingsautomater



• Nøkkelinfo om Universitetssykehuset Nord-Norge

• Fremdriftsplan for innsjekk

• Plassering av terminaler/kiosker

• Funksjonalitet på automatene (første leveranse)

• Endringer for kontorpersonell

• Erfaringer så langt

Innhold



Sykehus i Helse Nord

 Finnmarkssykehuset

 Universitetssykehuset Nord-
Norge

 Nordlandssykehuset

 Helgelandsykehuset

 Har felles database

 DIPS EPJ

 DIPS Arena Innsjekk og 
betaling



UNN HF – 5 sykehus 
Longyearbyen

Befolkningsgrunnlag ca. 0,5 mill.



Nøkkeltall 2017 
Budsjett 7,2 milliarder

Innleggelser/døgnopphold (somatikk, psykiatri, rus) 46667

Gjennomsnittlig liggetid somatikk 4,2

Senger somatikk 561

Senger psykiatri 230

Polikliniske konsultasjoner inkl. dagbehandling

(somatikk, psykiatri, rus)
350246

Kirurgiske operasjoner 22 482

Antall laboratorieanalyser 6,43 millioner

Antall månedsverk 6580

Antall årsverk leger 941

Antall årsverk sykepleiere inkl. jordmødre 1929

Sykefravær 8,6 %

Forskningsartikler 333

Doktorgrader 21

Studenter i praksis 2425



Fremdriftsplan - innsjekk

Dato Tar i bruk selvinnsjekk og betaling

29. mai Øye poliklinikk og dagenhet (pilot i UNN)

6. juni Narvik Sykehus 

14. juni Harstad Sykehus 

10. sept. Ny sammenslått poliklinikk (Tromsø) 

25. sept. Resten av poliklinikkene i UNN Tromsø

Desember

2018

Radiologi og Rus/psykiatri 

(Tromsø/Harstad/Narvik)



Plassering av automatene

• Plasseres ved inngangene

– 3 stk. i Narvik

– 4 stk. i Harstad 

– 12 stk. i Tromsø (bildet)

• 5 ved hovedinngangen

• 6 ved mindre hovedinnganger

• 1 ved røntgenekspedisjon (stor pasientgruppe)

Kapasitet: Hver automat handterer ca. 200 pasienter



Innsjekkautomat som betjenes av pasientene







• Autentisering også ved etternavn med færre enn 4 bokstaver
• Tilgang på samisk tastatur







Mobilnummer hentes fra personopplysninger (F5)





Pasientkode (kan fjernes) brukes ved anonymiserte skjermer på venterom

Teksten på skjermen er konfigurerbar



• Viser alle dagens 
avtaler

• Veibeskrivelse til 
venterom

• Pasientkode til bruk 
på skjermer i 
venterom

Skriftlig anvisning 



Oppgjør/Betaling





Alt. 1: SMS

Pasienten betaler for alle dagens besøk

Alt. 2: Automat









• Automaten kan skrive ut:

o Oppmøtebevis

o Kvittering for betaling

• Kvittering kan sendes til e-postadresse som 
pasienten registrerer (ved SMS betaling)

• Ledsagerbevis må skrives ut i luke/skranke

Dokumentasjon for pasienten



• Tatt i bruke nye pasientlister (DIPS Arena)

• Mindre oppmøteregistrering

• Mindre kontroll av fastlege, adresse og 
pårørende

• Mindre involvert med betaling

Endring for luke/skranke



• Komplett liste - ikke separate lister for «oppmøte» 
og «uferdig»

• Kan sende SMS via pasientlista

• Oppfølgingskolonne (viktig når behandler tar 
oppgjør)

• Diverse spesialtilpassede kolonner

Arena pasientliste



• Varierende grad bruk av automatene (ombygging hovedinngang)

• Mange trenger oppfordring om å bruke automatene 
Pasientverter (Tromsø) er til god hjelp 

• Mindre «trykk» i lukene 

• Som en følge av automatene har ledelsen vedtatt at behandler 
skal ta oppgjør

• Noen «barnesykdommer» i starten – ikke påvirket pasientene

• DIPS er lydhør for forbedringer på automatene

• Betalingsautomater i lukene fjernes etterhvert

Erfaringer så langt



• Erfaringer (fra andre) viser at 80% av pasientene bruker automater     

20 % av pasientene må betjenes manuelt

• Poliklinikker med akuttfunksjon – må ha skranke/luke

• Ved «sammenslåing» av poliklinikker, vil antall luker kunne 
reduseres

Eks. Tromsø 4 poliklinikker samlokalisert – 2 betjener felles skranke

Hva er fremtiden for lukene?



Takk for oppmerksomheten!

Det er resultatet for pasienten som teller.


