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Att göra JO12- osignerade dokument 
Här i ”Att göra” listan, JO12, ser du alla osignerade dokument som du av 

någon anledning inte har signerat direkt t.ex. journalanteckning, re-

missvar, inkommande remiss, brev, journalkopia och remissbekräftelse.  

Listan visar senaste posten överst och äldre poster i fallande ordning  

Utifrån denna lista signerar du dina dokument.  

 

Vårdgivare är ytterst Region Norrbotten men i VAS avser vårdgivare be-

handlare anställd inom Region Norrbotten. 

Gå via Att göra … (JO12) på knappmenyn.  

Du ser denna bild och kan här välja de dokument du vill signera. 

 

Menyval 

siGn Signera dokument. Först visas dokumentet och när du sparar med 

F3 kommer frågan om dokumentet ska signeras  

Direktsign Direktsignerar utan att visa dokumentet men då måste 

dokumentet vara sänd till specifik behandlare 

bEvakn Sätt patient på bevakningslista JO20 

Sök Söker viss anteckning. Ange dokumenttyp, d.v.s. JNL för journal 

osv. 

deLa-ut Dela ut aktuell post t.ex. remiss till annan behandlare 

Utskr Skriv ut listan på skrivare/bildskärm 

Vgiv-byt Byte av behandlare. Används för att byta ansvarig behandlare.  

uTskr_antal Skriv ut listan på Osignerade dokument per behandlare. Välj antal 

utskrifter 

Nytt_urval Gör ett nytt urval på vårdgivare 
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En funktion för att enkelt sortera listan finns.  

I vallistan visas endast de dokumenttyper som för närvarande finns på 

aktuell vårdgivare. Vald dokumenttyp visas med streckad ram i listan.  

Du kan också sortera om listan med hjälp av höger musknapp – Sorte-

ring.  

Här kan du sortera på dokumenttyp eller personnummer. 

Väljer du att sortera på personnummer så kommer samtliga osignerade 

dokument på patienten att visas. 

Signera i Att göra (JO12) 

När du ska signera en journalanteckning, markera det dokument du 

vill signera och välj menyval siGn eller dubbelklicka, först visas do-

kumentet och du har möjlighet att läsa och göra förändringar.  

Spara med F3, då kommer frågan om dokumentet ska signeras Ja/Nej.   

Ja är förvalt. 

 

Det går inte att signera en journalanteckning där ett obligatoriskt 

sökord inte är ifyllt. 

 

Du kan signera utan att läsa, välj då Direktsign och du signerar direkt.  

Väljer JA/Nej på frågan, Skall dokumentet signeras? 

 


