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1.0 Standard funksjoner i Unique PROFIL
Etter at du har logget deg på Brukermodulen med Bruker , Passord og Database (test eller produksjon, ser du
øverst i skjermbildet tre ”linjer” som tilsvarer hva du finner i andre Windows program:
•

Tittellinjen - viser navnet på modulen du er inne i
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•

Menylinjen – viser filmenyene, som inneholder ulike aktuelle menyvalg. Noen er kjent fra Windows
(åpne, lagre) mens andre er spesifikke for Profil (Vis – Ikke-aktive brukere, Vis- Ikke aktive tiltak,
Ajourhold – Møtebehandling, med mer)

•

Verktøylinjen – i tråd med et grafisk brukergrensesnitt, viser denne ”knapper” eller ”ikoner” for
kommandoer/funksjonalitet. Vi har listet opp en oversikt fra denne linjen i Brukermodulen, og disse skal vi
jobbe så mye med at du etter hvert vil ha god kjennskap til ”knappene”. Bruk listen også som en oversikt
underveis i kurset.

1.1 Standard knapper/ ikoner i Unique Profil
Lukk vinduet

Vis forrige bruker

Lagre

Vis neste bruker

Sett inn ny rad

Vis siste bruker

Slett merket rad

Sorter

Søk

Skaler

Utfør søk

Forstørr rapport

Microsoft Word

Forminsk rapport

Send svar på det inngående
brevet du har oppe i
postjournal
Vis første bruker

Vis/skjul linjal
Velg grafikktype
Skriv ut

1.2 Kommandoer i Unique PROFIL
Kommando
F2

Hva utføres
Utfører søket

F4

Start søk, blanker ut et bilde og setter bildet i søkemodus.

F5

Henter plukkebilde, som er et bilde du kan søke etter bruker i. Benyttes ofte som
søkeredskap i registreringsbilder for eksempel i registrering av post (generelle
postjournal).

Mellomrom tast +
Tab-tasten =
Microsøk
Tab-tasten

Henter opp lovlige verdier du kan velge i et felt når du registrer inn opplysninger,
eksempel i ”Brukers mappe” under skillekortet ”Brukerdetaljer” i feltet ”Primærlege”,
ved å benytte tastene som angitt vil du hente opp en liste over alle leger du kan velge å
registrere på bruker.
Bruker du når du beveger deg fra felt til felt
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Trinn for trinn.

Flytdiagram saksbehandling
Unique PROFIL
Pkt. 1

Mottak
inngående
post.

2.

Gen.
postjournal,
fordele saker
på postmøtet.

3.

Brukers
postjournal
saksbehandler
registrer selv
inn post og tar
selv saken.

4.

Opprette sak
definisjon av
hvem som
oppretter
søknaden som
sak, den som
registrerer
eller den som
skal behandle
søknaden.
Avklares hvem
som sender
forvaltningsme
lding til søker.

Mottar post
Mottar
Sentralt
ellerpost

Sentraltmottak
eller
avdelingsvist
avdelingsvist mottak

Saksbehandler
Saksbehandler
tildeles
i møtet
tildeles i møtet

1.

Pkt.
2

Pkt. 3

Generell
Generell
postjournal
postjournal
Sentralt postmottak

Saksbehandler
Saksbehandler
registrer
saken
registrer saken

Brukers
Brukers
postjournal
postjournal
Avd.vis postmottak

Sentralt postmottak

Avd.vis postmottak

Opprette søknad
Opprette søknad
Saksbehandler
eller

Pkt. 4

Vurdere søknad
Vurdere
søknad
Skrive
saksutredning

Pkt. 5

Skrive vedtak
Skrive vedtak

Pkt. 6

Saksbehandler
merkantil eller
merkantil

Skrive saksutredning

5.

Sende og
Sende og
arkivere
brev
arkivere brev

Pkt. 7

Lage svarbrev
Lage svarbrev
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Vurdere
søknad,
Begrunnelse/
Saksutredning

6.

Skrive vedtak
Saksbehandler
skriver vedtak
og setter ferdig
status på saken

7.

Sende
svarbrev,
saksbehandler
eller
merkantile?
All utgående
post arkiveres
automatisk i
Unique
PROFIL.
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2.0 Saksbehandling i Unique Profil
2.1 Rutiner (og muligheter) ved registrering av inngående post i postjournalen
Du kan registrere post som ikke er spesielt myntet på bruker i Unique PROFIL, men dette er ikke å anbefale.
Dersom man får virksomhetsspesifikk post bør man bruke det SakArkiv systemet kommunen benytter for
generell postregistrering.
Unique PROFIL bruker to hovedrutiner for registrering av inngående post;
1.
2.

Registrere inngående post på bruker fra ”Brukers mappe” under skillekortet ”Postjournal”.
Registrer inngående post i den generelle postjournalen

Dette betyr at det finnes ”to postjournaler” i Unique PROFIL (bildene er like), forskjellene består i hvordan
Unique PROFIL sine rutiner fungerer i de forskjellige bildene. Dette heftet vil i det følgende forsøke å forklare
forskjellene på de to registreringsrutinene og hvilke man med fordel kan benytte.

2.2 Rutinen knyttet til registrering i brukers postjournal.
Dersom man mottar brev direkte til avdelingen/saksbehandler hvor saksbehandlingen foregår og dette er en
desentralisert modell, kan det være greiest å registrere saker direkte på den enkelte bruker. Dette er en modell
som vil være aktuell i mindre kommuner og i kommuner hvor saksbehandlingen ikke er sentralisert. Ved å gå
direkte inn i ”Brukers mappe” og velge skillekortet ”Postjournal” vil man slippe å knytte brukers navn og
personalia til registreringen av det inngående dokumentet (søknaden), denne knyttingen ivaretas av automatikken
i Unique PROFIL.

2.3 Rutinen knyttet til registrering i den generelle postjournalen.
Det er vanlig at man i virksomheter i dag har merkantilt personell eller et sentralisert ”organ” som tar seg av all
postregistrering. Når dette er tilfelle vil det bety at det vil være formålstjenlig å registrere etter ”bunke”
prinsippet, det vil si at all post registreres fortløpende inn via et bilde og uten at du må hente opp bruker for hver
gang du registrerer et inngående dokument. Unique PROFIL har gode rutiner for å ivareta denne funksjonen. Det
er viktig å merke seg at ved bruk av denne rutinen må man selv knytte brukers navn inn i registreringsbildet.
Denne rutinen åpner også for at man kan registrere inn dokumenter og ikke knytte til brukers navn via feltet
”Løpenummer” som er brukers identifikasjon i Unique PROFIL (se senere).
Dette er en rutine som er langt å foretrekke for de kommuner/virksomheter som har sentralisert arbeidet med
saksbehandling.

2.4 Registrering av annen inn- og utgående post.
Unique PROFIL er tilrettelagt for at det kan registreres inn brev av type ”Epikrise” fra sykehus/lege og annen
post som er relatert til bruker, men ikke er saksbasert. Disse registreringene vil legge seg i ”Brukers
postjournal” sammen med all annen inn- eller utgående post.
Fra og med versjon 5.02 av Unique PROFIL kan du også skanne inn dokumenter som kommer inn til
virksomheten, mer om dette se eget punkt i heftet.
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3.0 Saksbehandling med utgangspunkt i brukers mappe
I det følgende vil dette heftet ta deg igjennom rutinen for saksbehandling med utgangspunkt i brukers mappe.
Denne rutinen innbefatter følgende steg;
1
2
3
4
5
6
7
8

Motta inngående dokument/søknad/henvendelse (Pkt. 1 flytdiagram)
Registrere det inngående dokument/søknad/henvendelse (Pkt. 3 flytdiagram)
Opprette sak (Pkt. 4 flytdiagram)
Skrive begrunnelse (Pkt. 5 flytdiagram)
Skrive vedtak (Pkt. 6 flytdiagram)
Registrere tiltak (Se heftet Brukerregistrering)
Sende svarbrev til bruker (Pkt. 7 flytdiagram)
Avslutte saken (Pkt. 7 flytdiagram)

Denne rutinen fungerer optimalt dersom den som registrer inn post/saker også er den som saksbehandler
søknaden.

3.1 Hente bruker og registrere det inngående dokument.
Søk etter bruker på vanlig måte, dersom bruker ikke er registrert, registrer bruker før du går videre. Rutinen er
beskrevet i heftet ”Brukerregistrering i Unique PROFIL”.

Klikk på skillekortet ”Postjournal” og bruk symbolet for sett inn ny rad
du registrerer det inngående dokumentet.

I den blå rammen øverst vil du se at
bruker er knyttet til registreringen av det
inngående dokumentet. Registrer nå felt
for felt (Tabulatortasten er standard tast
for å bevege seg fra felt til felt i
skjermbilde):
Reg. nummer/År
Dette vil i saksbehandlingssammenheng
være registreringsnummeret for mappen
alle enkeltdokumenter tilhørende denne
saken vil legges i. Feltet er ferdig utfylt
med år og oppdateres med
registreringsnummer når du lagrer.


Journaldato
Dato for journalføring av brevet




Løpenr
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Løpenr., brukers idnummer internt i Unique PROFIL, feltet er fylt ut basert på at du er i ”Brukers mappe”.
 Distrikt
Fylles ut av Unique PROFIL, hentes fra ”Brukers mappe” skillekortet ”Bruker”.
Dokumentdato
Feltet fylles ut av Unique PROFIL med dagens dato, denne kan overstyres.


Journalnr./År
Feltet oppdateres (fylles ut) når du trykker på knappen OK (lagrer).


Saksbehandler
Når du plasserer markøren i feltet for saksbehandler kommer listeknappen frem, klikk på denne og skroll deg
frem til navnet du vil registrere som saksbehandler. Du kan også benytte saksbehandler forbokstav, Unique
PROFIL vil da hente første navn i listen med bokstaven du trykker på, trykk flere ganger på samme bokstav for å
bevege deg fra navn til navn med lik forbokstav.


Henvnr/År (Brukes av grupper som ikke saksbehandler, eks fysioterapeuter).
Feltet oppdateres (fylles ut) når du har krysset av for ”Opprett henvendelse” og klikket OK


Institusjon
Med listeknappen henter du opp lovlige verdier, velg den institusjon du vil bruke (brukes når det er
tjenester/søknader som er knyttet til institusjon, eks. korttidsopphold).


Type
Med listeknappen henter du opp lovlige valg, du finner valgene;


•
•
•

Internt dokument
Inngående
Utgående

Begrensning
Her kan du begrense innsyn i postjournalen ved å velge mellom;


•
•
•
•

Vederlag
Faglig
Bruker journal
Brukers legejournal.

Det kan autoriseres i Systemadministrasjon på hvem som skal ha tilgang til det enkelte valg.
Emne
Angi hva dokumentet/søknaden gjelder, fritekst.


Navn, Adresse og Postnummer
Fylles ut av Unique PROFIL.


Besvares
Sett en hake dersom dette er et inngående brev og det skal besvares med et foreløpig svarbrev. Det vil da vises i
restanselista over ubesvart post inntil det er haket av for besvart. (se senere)


Foreløpig besvart
Haken settes av Profil når du har sendt det foreløpige svarbrevet.


Opprett sak
Ved å sette en hake i feltet ”Opprett sak” lager du en sak basert på det inngående dokumentet (søknaden), denne
finner du igjen under skillekortet ”Saker”.


Opprett henvendelse
Brukes kun for de som ikke saksbehandler




Ferdigstilt
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Når brevet er endelig ferdigstilt, kan du sette en hake i feltet. Alle opplysninger vil bli låst, og det er ikke mulig å
gjøre endringer i dokumentet.

3.2 Lage en forvaltningsmelding (foreløpig svarbrev).
Dersom du ønsker å lage et foreløpig svarbrev, må du ha satt en hake i boksen ”Besvares”, dette vil aktivisere
knappen ”Foreløpig svar” og det er ved å velge denne at du starter arbeidet med å lage et foreløpig svarbrev.

Følgende dialog hentes opp:
1.

Svar YES på at du vil lagre endringer før
oppretting av dokument kan utføres (lagre
registrerte opplysninger).

2.

Du får opp en ny dialogboks hvor du kan velge
hvilken mal du ønsker å benytte når du skal
redigere ditt foreløpige svarbrev..
Klikk på ønsket mal (slik at valget blir blått) og
velg OK.
Du kommer nå over i Word med utkastet til
forvaltningsmelding, rediger ferdig (bruk
forhåndsvisning) ta utskrift, lagre og lukke brevet.

3.
4.

11

Unique PROFIL

Brukermodulen

Post/Sak- og møtebehandling

Besvart
Oppdateres automatisk når du sender svarbrev.


Svar på
Referer til registreringsnummer og år for inngående dokument opprettes automatisk av Profil.


3.3 Saker
Du har registrert en søknad (inngående dokument) og laget et foreløpig svarbrev i forhold til denne søknaden.
Du har også opprette en sak i ”Brukers mappe”, saken vil du finne under skillekortet ”Saker”.

Bildet hvor du behandler saken i Profil har flere muligheter og du må selv definere rutinene dere skal bruke i din
kommune. I det følgende vil dette heftet vise saksbehandling hvor alt som skrives på saken angies i skillekortet
”Saken” og i skillekortet ”Begrunnelse”. Start med å dobbeltklikk på saken du skal arbeide med.

Du fyller ut feltene som angitt:
Distrikt
Feltet er utfylt av Profil


Dato (postjournalføring)
Feltet er utfylt av Profil
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Sakstype
Velg mellom følgende sakstyper:


•
•
•
•

Annet
Forvaltning pasientmidler
Fag
Intern

•
•
•
•

Klagesak
Klagesak vederlag
Tildeling
Vederlag

•
•
•
•
•

Avsluttet uten behandling
Oversendt annen instans
Avsluttet/Ferdig
Sendt fylkesmannen
Omgjort av fylkesmannen

Søknad om hjemmehjelp regnes som tildelingssak i Profil.
Status
Velg status fra ”Drop-Down”;


•
•
•
•
•

Registrert
Under behandling
Innvilget
Avslått
Anket

IPLOS tjenestetype
Feltet åpnes dersom du avslår en søknad


Klageårsak
Feltet åpnes dersom du velger sakstyper klage


Tjenestetype
Angi tjenesten det søkes etter


Emne (kan flettes inn i brevet)
Teksten som ligger her er hentet fra postjournalen for det inngående brevet, kan endres etter behov.


Sjekklistemal
Dersom du benytter sjekklister, angir du her hvilken sjekkliste du ønsker å benytte.


Saksbehandler
Angi initialer til saksbehandler, eller søk med mikrosøk.


Sjekklistemal
Dato settes av status ”Under behandling” eller andre forskjellig fra ”Registrert”.


Beslutningsorgan
Dersom saken skal behandles av et utvalg/beslutningsorgan, angir du hvilket i dette feltet.


Møtedato
Dersom du har registrert møtedatoer kan du angi dette her.


Ref. postjournal
Henviser til registreringsnummeret for søknaden.


Ref annen sak
Dersom det er referanser til annen sak kan dette angis her.


Vedtakstekst (kan flettes inn i vedtaksbrevet)
I feltet skriver du inn vedtaket som er fattet.


OBS!
Dersom du skal trykke linjeskift, må du holde Ctrl-tasten nede når du trykker på Enter (linjeskift).
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3.4 Begrunnelse
Under skillekortet ”Begrunnelse” kan du skrive inn grunnlaget for vedtaket du skal fatte.

I bildet skriver du i ren tekst inn de informasjoner som er relevant i forhold til vedtaket som skal fattes.
Teksten du skriver her kan flettes inn i det endelige brevet.

3.5 Skrive vedtaket

Skrin inn vedtaket som vist (vedtaket flettes til brevet ved hjelp av en flettekode). Du har nå gjort ferdig
saksbehandlingen og er klar til å lage svarbrevet til søker.
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3.6 Svarbrev søknad
TIPS!
Dersom du har kommet i skade for å trykke linjeskift/Enter og svart nei på å opprette tjeneste og
vedtaksdokument, må du i feltet status endre til en annen status enn den du ønsker for så å endre tilbake igjen til
endelig status. Dette må du gjøre for at Profil skal spørre deg om du ønsker å registrere ny tjeneste og lage
vedtaksdokument, det betyr at du da har tilgang til automatikken i saksbehandlingen igjen.
Du starter arbeidet med å lage et svarbrev til bruker i bildet ”Redigering av sak for NN”.

Skjermbildeutklippet viser kun en del av hele bildet

3.6.0 Steg for steg når du lager svarbrev (vedtaksbrev/tildelingsbrev)
1.

Start med å klikke på knappen OK i bildet som vist ovenfor.

2.

”Ønsker du å registrere nye tjenester”, svar ja på dette.

3.

Registrer tjenesten du har tildelt (Heftet Brukerregistrering og plassadministrasjon gjennomgår disse
rutinene i detalj). Det viktigste er;

4.

a.

Tjenestekoden (mikrosøk)

b.

Timer/minutter uke (IPLOS)

c.

Antall hjelpere (IPLOS)

d.

Generell hyppighet må fylles ut.

Når Profil spør om du vil registrere ny tjeneste igjen svarer du nei (så sant du ikke knytter flere tjenester
til samme vedtak).

5.

På spørsmålet: Ønsker du å lage vedtaksdokument, svarer du ja.
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I bildet ”Redigere postjournal for NN” fyller du kun ut feltet ”Emne” slik at dette gjenspeiler at det er
et svarbrev på søknaden om tjeneste.

7.

Dersom det er noen som skal ha kopi av brevet finner du dette ved å klikke i feltet ”Kopi til”.

8.

Velg knappen ”Tekst”. På spørsmålet ”Du må lagre endringer før oppretting av dokument kan
utføres. Vil du lagre”, svarer du ja.

9.

Du velger rett mal i dialogboksen som viser deg oversikt over alle maler dere har tilgang til, merk
malen du vil benytte og bekreft med OK-knappen.

10. Rediger ferdig brevet i Word/OpenOffice (Write), ta utskrift (husk 1 til arkivet), velg ”Fil -> Lukk og
gå tilbake til Profil, svar ja på at du vil lagre.
11. I bildet ”Redigere postjournal for NN” velger du tilslutt OK-knappen for å lagre det du har gjort.
12. I sakskortet kan du sette en hake i feltet ”Ferdigstilt” når du er sikker på at saken er ferdig.

Brukers ”Postjournal” viser deg hvilke brev som er en del av saken, legg merke til feltet ”Journalnr/År” som
viser at de enkelte dokument er en del av samme sak. Du vil under skillekortene ”Saker” og ”Tjenester” finne
samme kobling til felles ”Journalnr/År”.
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3.7 Saksutredning (som alternativ/(tillegg) til bruk av Begrunnelse)
Mange ønsker å lage en utredning av en søknad før de skriver vedtak. I Unique PROFIL er det lagt til rette for at
dette kan gjøres. Det er laget egne maler for saksutredning, disse kan du benytte når du samler inn informasjon
som skal underbygge et vedtak. OBS! Unique PROFIL krever ikke at du bruker denne muligheten. Det er
dessuten slik at skillekortet ”Begrunnelse” dekker noe av dette behovet.
Start med å åpne ”Brukers mappe” og klikk på skillekortet ”Saker”, du får her se hvilke saker som ligger
registrert på bruker.

Ved å klikke på knappen ”Saksutredning” starter du arbeidet med å lage en saksutredning. Du må først svare ja
på spørsmålet om du ønsker å lagre endringer før du kan opprette dokumentet. I Word/OpenOffice dokumentet
gjør du ferdig utredningen.
”Brukers mappe”
Skillekortet ”Saker”

Symbolet for dokument

Husk at du endrer status rett i forhold til arbeidsrutinene dine.
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3.8 Finne igjen saker du arbeider med (eller som er registrert på deg).
Det er vesentlig å ha et verktøy for å finne igjen de saker man arbeider med, i Profil har du muligheten til dette
ved å:

I bildet ”Hent basert på sak” kan du lete frem den eller de saker du vil hente frem for å arbeide med.

Du kan søke i alle felt, ”Status” og ”Saksbehandler” vil være aktuelle i forhold til å finne saker en bestemt
saksbehandler har da i kombinasjon med status hvor du kan velge;
•
•
•

•
•

Registrert
Under behandling
Innvilget

Avslått
Anket

Klikk på knappen ”Utfør søk” for å se hvilke saker som ligger klar i forhold til ditt søk, dersom det ikke kommer
frem noen saker betyr dette at du ikke ”treffer” i forhold til hva du søker etter, velg da knappen ”Angi søk” og
søk igjen.

Merk saken du vil arbeide med, klikk ok-knappen, Profil henter da opp ”Brukers hovedkort” og du velger
skillekortet ”Saker” for å komme videre i arbeidet.
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4.0 Registrering av inngående post i generell postjournal
Denne rutinen passer godt å benytte dersom du har ansvar for registrering av inngående post til virksomheten, og
at post/saker fordeles på morgenmøtet i etterkant, jfr. Punkt 2 i flytdiagram Saksbehandling side 3 i dette heftet.
Fra rullegardinmenyen finner du under rullegardinmeny Ajourhold, menyvalget Postjournal.
Pek og klikk

Du velger fra rullegardinmenyen ”Ajourhold” og henter opp menyvalget ”Postjournal” eller du velger
verktøylinjen på venstre side.
Du kommer inn i bildet i
søkemodus
Velg insert eller klikk på
ikonet for sett inn rad
, du
vil nå se at den blå rammen
endres fra søk til ny.
Se skjermbildeutklipp
nedenunder.

I bildet registrer du;
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Reg. nummer/År
Feltet er fylt ut av Unique PROFIL med korrekt år, grått felt for nummer oppdateres når du lagrer registreringen.


Løpenr (Brukers)
Med F5-tasten henter du opp ”Plukkebildet” hvor du kan søke etter bruker du skal registrere inngående post i
forhold til, se utklippsbildet som vist på neste side.
 Løpenr (Brukers forts.)


Søk etter ”Kun aktive
brukere”, når knappen er
grået ut.
Vil du skifte søk til ”Ikke
aktive brukere”, må du
klikke på denne knappen for
å aktivisere søk på ”Ikke
aktive brukere”
Start søket (blanker ut
bildet)
Utfør søket

Du kan søke i alle felt, husk at dersom du søker i feltet for etternavn, bruk % tegnet dersom du ikke er sikker på
hvordan navnet staves, eks; Kristof%. (Kristoffersen) når du ikke vet om det er en eller to F”er i navnet.
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Bekreft valget (navnet
som er merket blått).
Avbryt registrering

Dersom du registrerer i den generelle postjournalen inngående post per bruker, vil alle opplysninger som ligger i
”Brukers mappe” (fanene bruker og brukerdetaljer fylles ut).
Dokumentdato
Brevets dato.


Distrikt
Angi distrikt, listeknappen viser deg lovlige alternativ.


Type
Angi type dokument du registrerer;


•
•
•

•
•

Internt dokument
Inngående
Muntlig

Telefon
Utgående

Saksbehandler
Angi saksbehandler initialer eller bruk mikrosøk.


Journalnr./År
Feltet oppdateres med rett nummer når du lagrer registreringen.


Institusjon
Kan benyttes hvis søker eksempelvis ønsker å bo på en spesiell institusjon.


Henvendelsesnr./År
Benyttes når det er henvendelser som ikke saksbehandles, for eksempel av fysioterapeuter.


Begrensning
Velg type begrensning;


•
•

•
•

Vederlag
Faglig

Bruker journal
Brukers legejournal.

Emne
Angi hva henvendelsen gjelder (eks. søknad om hjemmehjelp).


Navn/Adresse/Postnummer
Feltene er knyttet til feltet ”Løpenummer” navnet på bruker hentes fra dett. Alle det registreres en søknad på i
Profil må være registrert som bruker.




Besvares
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Dersom brevet/henvendelsen skal besvares, sett en hake i feltet.
Dato
Dato for registrering av inngående brev/henvendelse.


Opprett sak
Dersom du skal opprette en sak på henvendelsen, sett en hake i feltet, skjermbildet utvides da med felt som vist;


Merk av i dette feltet for å
opprette sak
Nye felt ved ”Opprett sak”

Dersom dette er en
søknad som behandles i
et ”Beslutningsorgan”,
eks Tiltaksteam eller
annet, angi i feltet
”Beslutningsorgan”
den koden som skal
benyttes. Legg også inn
dato saken skal opp på.
Delegert sak som her,
la ”Beslutningsorgan”
og ”Dato” stå blankt.

Sakstype
Med listeknappen henter du opp lovlige verdier for type sak.


Beslutningsorgan
Velg organ som skal ha saken til behandling, med listeknappen henter du opp lovlige verdier.


Møtedato
Velg dato saken skal behandles. Med listeknappen henter du opp oversikt over registrerte/planlagte møter. Fra
rullegardinmenyen under valget ajourhold og møtebehandling kan du registrere nye datoer for møter.


REGISTRERINGSNUMMER OG SAKSNUMMER KOMMER FREM NÅR DU LAGRER.

4.1 Lage foreløpig svarbrev fra generell postjournal.
Når du står i bildet ”Postjournal” og har merket et inngående brev, kan du med dette som utgangspunkt lage et
foreløpig svarbrev.
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Med ”Konvolutten” lager du et utgående brev
Med ”Blyanten” henter du frem en mal du kan benytte
Når du klikker på ”Konvolutten” vil du få spørsmålet: ”Skal dette kun være et foreløpig svar?”

Du ser at det kommer frem en ny linje som automatisk merkes, dette er det foreløpige svarbrevet på søknaden,
du trenger bare å korrigere teksten i feltet ”Emne”. Velg
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4.2Søk i generell postjournal
I generell postjournal kan du søke slik at du får utlisting av data/post i forhold til de søkekriterier du velger å
benytte. Det vil for eksempel være enkelt å liste ut alle registrerte saker per distrikt, per dato eller andre
utvalgskriterier du måtte velge.

Du kan søke i alle felt som er hvite, det betyr at du kan søke i kun et av feltene eller du kan velge å kombinere
med så mange av feltene du ønsker, eksempelvis registreringsår kombinert med distrikt og type (inngående
dokument), ville gitt deg en liste over alle inngående dokumenter for året du angav for distriktet du angav.

4.3 Eksempel på spesifisert søk knyttet til dato(intervall)
Dersom du for eksempel ønsker å utføre et søk som begrenser seg til et dato intervall angir du i datofeltet på
følgende måte: 25.09.2002-26.09.2002 (merk at datoene er skrevet med punktum på formelen DD.MM.ÅÅÅÅ,
dette gjelder både fra og til dato).

Kombinert søk i fritt valgte felt som vist

F2= Utfør søket og resultatet blir; (dersom du vil sette på søket på nytt, bruk F4-tasten).

Sak som tilfredsstiller søkekriteriene

Du skriver ut listen ved å velge ikonet for skriver, eller fil i rullegardinmenyen og deretter skriv ut.
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5.0 Rapporter knyttet til saksbehandlingen
Under menyen ”Rapporter” finner du menyvalgene for de rapporter Unique PROFIL har knyttet til
saksbehandling.
Pek og klikk på
rullegardinmenyvalget
”Rapporter”.

Rapporter knyttet til
saksbehandling

5.1 Postjournal
Rapporten lister ut saker som er registrert inn i postjournalen.
Type liste
Velg om du vil ha rapporten listet som:
• Dokumentliste
• Restanseliste
Dokumenttype
La haken stå i boksene for dokumenttyper du
ønsker med i rapporten
Gruppering
Sett hake i boksen dersom du ønsker å gruppere
listen etter dokumenttyper.
Utvalg
Angi fra dato og til dato for dokumenter du vil ha
med i rapporten.
Distrikt/Sone/Delsone
Angi distrikt, sone og/eller delsone du liste
rapporten for, blank gir alle.


Saksbehandler
Angi saksbehandler du vil liste rapporten for, blank gir alle saksbehandlere samt saker uten saksbehandler.


Restanser
Sett hake i boksen du vil liste restanser for, svar på søknad og/eller foreløpig svarbrev.
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5.2 Saksarkiv
Rapporten lister saker som er registrert innenfor egen definert tidsperiode.
Distrikt
Angi distrikt du kjører rapporten for, blank gir
alle distrikt.


Saksbehandler
Angi saksbehandler du kjører rapporten for,
blank gir alle saksbehandlere samt saker
uten saksbehandler.


Saksstatus
Med listeknappen henter du frem aktuell
status for saken(e) du vil liste ut


Fra dato
Angi fra dato du vil ha utskrift av post.


Til dato
Angi til dato du vil ha utskrift av post. OBS dersom du ønsker utskrift av all post som er registrert som
inngående post den 24.10.2002, må du skrive inn i fra dato feltet 24.10.2002 og i til dato feltet 25.10.2002.


Restanselise
Angi dersom du ønsker en utskrift av restanser fra saksarkivet. Dersom du velger å kjøre ut en restanseliste vil
feltene ”Saksstatus” og ”Fra-/tildato” gråes ut.


Anonymisert
Angi om du ønsker å kjøre ut fra saksarkivet en anonymisert restanseliste.


5.3 Saker per status

Status
Med listeknappen henter du frem lovlige verdier, velg ”Status” du vil liste ut


Fra dato
Angi fra dato du vil liste saker .


Til dato
Angi til dato du vil liste saker (NB Husk at du legger morgendagens dato dersom du vil ha listen for i dag, se
bilde).
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Anonymisert
Bildet kommer opp med haken satt i feltet ”Anonymisert”, fjerne denne dersom du vil ha med
personopplysninger i utskriften.


5.4 Saksliste
Du kan kjøre rapporten ”Saksliste” for å få oversikt over de saker som ligger til behandling i de ulike
beslutningsorgan.
 Type sak

Med listeknappen henter du opp lovlige verdier, velg
fra listen den type sak du vil liste ut.
 Status

Angi status for saker du vil liste ut.
 Beslutningsorgan

Angi hvilket beslutningsorgan du vil liste ut for.
 Møtedato

Angi møtedato for utlisting.

Lovhenvisning
Velg under overskriften ”Lovhenvisning” om du vil liste ut spesielt saker i forhold til lovhenvisning søknad,
vedtak eller klagerett.


For å aktivisere muligheten til å registrere referanser til ”Lovhenvisning” må man opprette koder med tekst i
modulen ”Systemadministrasjon”, rullegardinmeny ”Ajourhold” og menyvalg ”Lovhenvisning”.
Møtedato
Angi utlisting fra til dato for møte.


5.5 Saksbehandlingstid
Rapporten lister status og antall behandlede saker samt antall brukere og antall dager i snitt for behandlingstid.
Distrikt
Angi distrikt du vil rapporten skal liste saksbehandlingstid for.


Sone
Angi sone du vil rapporten skal liste saksbehandlingstid for.


Delsone
Angi delsone du vil rapporten skal liste saksbehandlingstid
for.


Dato (fra - til)
Angi dato du vil rapporten skal liste saksbehandlingstid for.


5.6 Klagesaksrapport
Rapporten lister klagesaker i et gitt tidsrom.
Fra dato – til dato
Angi fra og til dato rapporten skal kjøres for.


Distrikt
Angi distrikt rapporten skal kjøres for


Sone
Angi sone rapporten skal kjøres for


Delsone
Angi delsone rapporten skal kjøres for
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6.0 Møtebehandling
I det følgende vil dette heftet ta for seg Unique PROFIL sin håndtering av ”Møtebehandling”.
”Møtebehandling” har til hensikt å systematisere og effektivisere kommunens arbeide knyttet til
”Beslutningsorgan” innenfor pleie, omsorg, helse og rehabilitering. (Med Beslutningsorgan menes; Tiltaksteam,
Inntaksteam eller lignende).
For å få full effekt av rutinen, bør den være sentralisert når det gjelder registrering av saker som skal opp i et
utvalg. Dette ivaretas ofte av en person som sitter sentralt plassert i forhold til postmottak. Den som skal ta
ansvaret for å tilrettelegge søknader for møtet vil ha ansvar for følgende rutiner:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrere inngående post/søknad (i postjournal, gjerne i den generelle postjournalen).
Opprette sak, plassere saken i rett beslutningsorgan og evt på dato (Når du redigerer
sakskartet/sakslisten vil du legge saker på rett dato på basis av hvilke saker du ønsker ta med i det
enkelte møte).
Redigere saksliste.
Utskrift; saksliste.
Etterbehandling av saker.

”Beslutningsorganet” vil ha ansvar for å vurdere og fatte det enkelte vedtak. Saksbehandler som forbereder
saken(e), har ansvar for eventuell innsamling av informasjon som skal være beslutningsorganets grunnlag for
vedtak.

6.1 Oversikt over beslutningsorgan og vedlikehold av møtedato
Du finner saker som skal opp i møte ved å gå til menyvalget ”Møtebehandling”.

Når du velger ”Møtebehandling” vil du hente opp bildet som viser alle planlagte møter for de enkelte
beslutningsorgan.
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Skillekortet ”Møte” gir deg oversikt over alle
”Beslutningsorgan” som er registrert i Unique
PROFIL og de møtedatoene som hvert enkelt
utvalg har definert. Ved å bruke knappen
=
”Sett inn ny rad” blankes feltene ut og du kan
starte registrering av en ny møtedato.
Beslutningsorgan
Med listeknappen åpner du listen over
”Beslutningsorgan”, velg det du skal registrere
ny dato på.


Møtedato
Angi dato for møtet, merk møte og dato du vil
arbeide med under skillekortet ”Saksliste”.


Låst
Etter at sakslisten er skrevet ut bør møtet låses
slik at det ikke registreres nye saker i møtet etter
at møtets agenda er ferdig. Du låser møtet ved å
sette en hake i boksen ”Låst”.


6.2 Redigere saksliste
Under skillekortet ”Saksliste” kan du redigere ferdig sakskartet for møtet (sette opp sakslisten).
Når du henter opp bildet ser du i nedre del
alle saker som ligger registrert til
behandling i ”Beslutningsorganet som
kalles FAGRÅD”(i dette eksemplet).
Pkt. 1 Legge til sak i sakslisten
For å legge en sak til sakskartet (sakslisten),
merker du saken (den merkes blått), klikker
på venstre musetast og holder denne inne
mens du drar saken du vil legge til i
sakslisten opp i øvre del av skjermbildet.
Pkt. 2 Nummerring av saksliste
Saksene som legges til sakslisten får
automatisk saksnummer og år i den
rekkefølge du legger de til i listen.
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Pkt. 3 Ferdigstille sakskart/saksliste.
Alle saker du har valgt å legge på
sakskartet/sakslisten for Fagråd den
06.11.2002 ligger nå i øvre del av bildet
med rød skrift.
I nedre del av bildet ligger de saker som
ikke er satt opp på sakskartet, disse vil du
få frem igjen neste gang du skal sette opp et
sakskart.
Pkt. 4. Lagre sakskartet/sakslisten.
Når du lagrer listen vil all skrift bli sort og
du har et ferdig sakskart til møtet.

Pkt. 5 Kjør ut sakslisten
For å kjøre oversikt over saker til et møte
velger du fra rullegardinmenyen;
• Rapporter
• Saksliste
• Se utskriftseksempel neste side
• Eller du går rett inn i
”Møtebehandling” og finner aktuelle
saker til møtet der.
Alle felt
Fyll ut alle felt ved å klikke på listeknappen
og velg fra listen. Angi fra til dato for møtet


6.2.0 Utskrift av saker
Utskriften viser deg alle saker som er satt opp på sakskartet.
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Når du har ferdigstilt arbeidet med sakskartet, låser du saken slik at det ikke legges flere saker på sakskartet.
Saker som står som restanser vil du kunne hente opp igjen og plassere på neste møte.

6.3 Saksbehandling av saker som skal opp i et ”beslutningsorgan”.
Saker som skal opp i et ”Beslutningsorgan” skal forberedes i forhold til innsamling/kartlegging av informasjon
knyttet til søker og søknad. Dette gjøres ved at saksbehandler (den som forbereder saken) angis i feltet for
saksbehandler og bruker rutiner for å skrive ”Saksutredning”.

Ved å gå til ”Brukers hovedkort” og velge skillekortet ”Saker” kan du hente opp saken som er registrert på
bruker. Som vist i bildet ovenfor ser man et symbol for et dokument til høyre på linjen, dette sier at man har
skrevet i forhold til valget ”Saksutredning”, dette betyr at saken er under behandling og at det er dokumentert i
forhold til søknaden.

Saksbehandler som forbereder saken for ”beslutningsorganet” arbeider i bildet;
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Status = Under
behandling
Saksbehandler er angitt
Dato for behandling av
søknad er registrert
Under valget
(Knappen)”Saksutredning
” dokumenteres
informasjon av betydning
for søknaden
Klikk på knappen og
dokumentet hentes opp,
dokumentet er basert på en
mal som kommunen selv
må lage/redigere.
I bilden nedenunder er det
vist et eksempel på
hvordan et saksfremlegg til
”beslutningsorganet” kan
se ut.
Når du velger knappen
”Saksutredning” kommer
det frem en dialog som gir
oversikt over de maler som
er definert. Du velger
aktuell mal ved å merke
aktuell mal og bekrefte
valget med OK-knappen.

Malen som er vist er et
eksempel på hvordan man
kan sette opp en mal.
Rediger ferdig
dokumentet, dette kan
benyttes som en del av
sakslisten (se senere).
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6.4 Saksliste (med vedlegg)
Når en sak er ferdig forberedt kan man velge å ta med ”Saksutredningen” i sammen med sakslisten. Det er ofte
den som administrerer møtene og møteoppsettet som tar ut sakslisten, det er også mulig i Unique PROFIL å
hente ut sin egen saksliste dersom man har tilgang til bildet ”Møtebehandling”.
Rutinen for å ta ut en saksliste starter med at man velger fra rullegardinmenyen ”Ajourhold” og
”Møtebehandling”.
Når den ferdige sakslisten
ligger klar til utskrift benytter
man symbolet
for å starte
rutinen som lager utskrift av
saksliste.
Når du klikker på blyanten vil
du få opp en dialog hvor du kan
velge mal for saksliste.

I dialogen finner du alle maler
som er tilgjengelige til bruk, i
dette eksemplet ser man kun to
maler, det kan lages et
ubegrenset antall alt etter det
behov kommunen har.
Merk malen du ønsker å benytte
og bekreft med OK-knappen.

Sakslisten (eventuelt med vedlegg) skrives over i et Word dokument, og herfra skriver du ut dokumentet til
skriver, eventuelt sender som vedlegg i en e-post. Se neste side for eksempel på utskrift av saksliste med
vedlegg.
NB! Dokumentet lagres på et temp område før utskrift, det er viktig at dette temp området er satt opp slik
at det slettes ofte (gjerne ved at saksbehandler som opprettet temp dokumentet logger seg av).
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6.4.0 Utskrift av saksliste med vedlegg

Det kommer vedlegg til alle saker hvor det er laget vedlegg (saksutredning).

6.5 Etterbehandling av sakene.
Når sakene er ferdig forberedt og møtet skal gjennomføres er det fult mulig å tilrettelegge slik at vedtakene kan
skrives i selve møtet. For å starte arbeidet med å gjøre vedtakene ferdig henter du opp ”Møtebehandling” og
velger skillekortet ”Etterbehandling”.
Pkt. 1 Velge sak for skriving av vedtak
Under skillekortet ”Etterbehandling”
merker du saken du vil arbeide med og
dobbelt klikker på denne.
Deretter kommer du over i skillekortet
”Saker” og arbeider ferdig saken på
vanlig måte.
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6.6 Utskrift av møteprotokoll
Når du er ferdig med å skrive vedtakene kan du ta utskrift av møteprotokollen. Dette gjør du ved å hente opp
bildet ”Møtebehandling” og skillekortet ”Etterbehandling”, du finner menyvalget ”Møtebehandling” ved å gå
til rullegardinmenyen ”Ajourhold”.
For å lage utskrift til
”Møteprotokoll” klikker du på
ikonet
. Du får nå opp en
dialog hvor du kan velge mal.

Marker malen du ønsker å
benytte, og bekreft med OKknappen.
Ta utskriften direkte fra Word, dersom du ønsker en fortløpende paginering for møteprotokollen kan du benytte
Word sin funksjonalitet hvor du kan definer sidetallet utskriften skal begynne på.
Velg fra Menylinjen i Word;
•
•

Sett inn
Sidetall

Velg i bildet som vist ”Formater…”

I bildet sidetallformat velger du ”Start på”

Deretter angir du sidetallet denne utskriften skal
starte på.
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1.0 Fletting av standard brev
Du finner frem til rutinen hvor du kan lage fletting av standardbrev til brukere som vist nedenfor.

I Unique PROFIL kan du flette standardbrev. For å hente skjermbildet
hvor denne rutinen ligger, går du til ”Brukermodulen”, velger som vist
i bildet;
• Fil
• Fletting av standardbrev

7.1 Arbeide i bildet
Når du skal arbeide i bildet ”Fletting av standardbrev” har du flere valg i forhold til hvilke kriterier du skal lage
et brev.

Under rammen ”Utplukk”
 Tiltakstype
Dersom du setter et merke i feltet for tiltakstype, vil du kunne sende brev til brukere med tjenester, du vil for
eksempel kunne velge tiltakstype ”Hjemmehjelp” og derved kunne sende brev til alle brukere med dette tiltaket.
Egenandelstype
Dersom du setter et merke i feltet for egenandelstype, vil du kunne sende brev til brukere med tjenester det er
knyttet betalingsbetingelser til.


Geografi
Ved å sette et merke i feltet geografi, legger du til rette for at du kan sende brev til brukere ut i fra hvilket distrikt
og hvilken sone de bor.


Felt som presiserer bestillingskriteriene for flettebrev
 Gyldig per dato
I feltet angir du dato for varighet av tiltak, det betyr at alle brukere med tiltak som utgår før den dato du angir,
ikke kommer med på listen over de som skal ha brev.
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Tiltakstype
Angi tiltakstype du vil lage brev i forhold til; hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller lignende.


Distrikt
Angi distrikt du vil sende brev til, blankt gir alle, med listeknappen kan du hente lovlige verdier.


Sone
Angi sone du vil sende brev til, blankt gir alle, med listeknappen kan du hente lovlige verdier.




Hoveddokument

I FELTET VELGER DU DEN MALEN DU VIL BENYTTE NÅR DU SKAL LAGE BREVET .
Oppdatere postjournalen
Dersom du ønsker at postjournalen til brukerne som mottar brevet skal oppdateres, setter du en hake i dette
feltet.


Emnetekst
Angi overskriften til brevet


Rammen ”Statistikk”
 Antall rader
Viser hvor mange brukere som er funnet.
Knapper
Knappen starter søket i forhold til den bestillingen du har angitt i bildet.
Syarter fletting fra skjermbildet og over i Word. Før du kjører denne rutinen må du søke frem
brukere, redigere trefflisten, velge hoveddokument, krysse av for oppdatering av postjournal og
angi emnetekst.
Lukker bildet
Henter hjelpefilen for bildet

7.2.0 Utfør søk
Når du har utført et søk vil du som vist i bildet under se alle brukere som tilfredsstiller bestillingen du har gjort.

I bildet har du muligheten til ytterligere å definere/redigere i listen du har søkt frem., du har tre knapper til
rådighet i forhold til å redigere i listen;
1.
2.
3.

Innsett
Slett
Slett alle

Med knappen ”Innsett” henter du bildet hvor du kan plukke en og en bruker i tillegg til de som i utgangspunktet
tilfredsstiller bestillingskriteriene.
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Du kan lese nøye på sidene 13 og 14 hvordan du bruker
søkemuligheten i bildet som vist til venstre.
Med knappen ”Slett”, sletter du en og en rad (den du merker).
”Slett alle” sletter alle radene du har søkt frem.

7.2.0 Flette dokumentet
Start med å klikke på knappen ”Utfør fletting”, du henter opp tekstbehandleren du benytter og der gjør du ferdig
brevet som vist nedenunder.

I TEKSTBEHANDLEREN (WORD) VIL DU FINNE EN NY IKONRAD;

Dette ikonet starter flettingen. Fletting av dokument er behandlet i brukerdokumentasjon for den enkelte
tekstbehandler. Når du har trykket på flettekommandoen vil du få opp en dialogboks som vist;
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Velg knappen
flett

Bilde 2
Bilde 1
Vist fletting slik det er i Word 2000

8.0 Skrive og ta i mot et brev i Profil
Brukers ”Postjournal” inneholder alle de funksjoner du trenger for å registrere inngående brev og svare på
disse, både når det gjelder brukerne dine samt samarbeidspartnere.

8.1 Hente bruker og registrere det utgående dokument
•

I bildet ”Brukerliste” søker
du på vanlig måte etter den
bruker du skal lage en sak i
forhold til.

•

Dersom bruker ikke er
registrert, gjør du dette før du
går videre. Rutinen er
beskrevet i heftet
”Brukerregistrering i Unique
PROFIL”.
I bildet ”Brukerliste”,
dobbeltklikker du på den
bruker du skal arbeide
med, velg deretter
skillekortet ”Postjournal”.
Du kan også hente brukers
mappe ved å klikke på
ikonet.

I bildet ”Rediger postjournal for”, skal du registrere det inngående dokumentet.

39

Unique PROFIL

Brukermodulen

Post/Sak- og møtebehandling

Start registrering av inngående brev med
å klikke på ”sett inn ny rad”
. Når
du registrerer inngående brev med
utgangspunkt i ”Brukers mappe”, vil
brukers navn automatisk knyttes til
registreringen. (Du vil se brukers navn i
den blårammen øverst i bildet).
Reg. nummer/År
Oppdateres med rett år og nummer når
du lagrer.


Dato/Dokumentdato
Feltene fylles ut av Unique PROFIL
med dagens dato, denne kan overstyres.


Distrikt
Fylles ut av Unique PROFIL, hentes fra
”Brukers mappe” skillekortet ”Bruker”.


Saksbehandler
I feltet kan du utføre mikrosøk ved å benytte tastene Ordskiller og tabulator, dersom du angir saksbehandlers
forbokstav i tillegg, vil Unique PROFIL hente navn i listen fra og med bokstaven du anga.
Eksempel på mikrosøk
Dersom du i feltet angir initialer til en
saksbehandler med for eksempel kun
bokstaven T, vil du som vist i bildet til
venstre kun hente opp saksbehandlere hvis
initialer begynner med bokstaven T, merk
navnet du vil benytte og velg OK (eller
bruk enter-tasten etter at du har merket
navnet).


Type
Med listeknappen henter du opp lovlige valg, du finner valgene;
• Internt
• dokument
• Muntlig
• Inngående
• Telefon
• Utgående


Begrensning
Feltet gir deg to valg;


Faglig
Brukers journal
Brukers legejournal
Vederlag
Dersom begrensning er satt til ”Administrativ” vil brevet være tilgjengelig fra egenbetalingsmodulen. Dersom
begrensning er satt til ”Faglig” vil brevet kun være tilgjengelig fra brukermodulen.
•
•
•
•

Emne
Angi hva dokumentet/søknaden gjelder, fritekst (OBS feltet er et bokmerke og kan limes inn i brevet).


Navn, Adresse og Postnummer
Fylles ut av Unique PROFIL med brukers navn som standard.


OBS!
Bruk F5-tasten for å hente navnet til den som skal motta brevet, for eksempel fastlegens navn, du henter det frem
fra ”Forbindelsesregisteret”.
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Kopi til
Ved å klikke på listeknappen henter du opp oversikt over den/de som eventuelt skal ha kopi av brevet (registreres
når du registrer kontaktperson).


Knappen tekst gir deg overgang til å skanne inn det utgående dokumentet.
Knappen OK lagrer registreringen du har gjort.
Brukers postjournal etter at
det utgående brevet er
registrert I Profil.

8.2 Ta imot et inngående brev
Når du skal registrere et inngående brev, starter du registrering med å klikke på ”sett inn ny rad”

.

Når du skal lage et brev til en bruker må du passe på at du I feltet ”Type” velger ”Inngående dokument”. Resten
av bildet fyller du ut på samme måte som for et inngående brev.
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Når du er ferdig å registrere i postjournalen, velger
du knappen ”Tekst”. Du får da opp en boks som
vist til venstre.
Velg Ja for å lagre endringer du har registrert i
postjournalen
Du får nå frem bildet hvor du velger
skanner slik at du kan skanne inn
det inngående dokumentet.
1.
2.
3.
4.

Velg skanner
Trykk start for å starte
innskanning
Trykk lagre for å lagre
dokumentet
Tilbake i bildet ”Rediger
postjournal for nn”
bekrefter du med lagre
knappen

Du ser at ”Brukers postjournal” nå er oppdatert med en linje for det inngående brevet.

Legg merke til at det er et dokumentsymbol i linjen som angir brevets innhold, dette betyr at det er knyttet et
dokument til denne registreringen. Dersom du dobbeltklikker på linjen vil du hente opp postjournalen igjen, ved
å klikke på knappen Tekst vil du hente opp brevet slik at du kan lese det.

42

