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JOURNALIA-SYSTEMETS GRUNDER 

I Journalia-systemet finns flera olika grenar. Dessa olika grenar är särskilt utvecklade för att samla information 

om specifika områden när det gäller monitorering och uppföljning av behandling av patienter.  

De flesta grenar kan anpassas via generella greninställningar såsom vilka frasmenyer som ska finnas längst ner i 

grenen eller vilka funktioner som ska vara valbara från listan uppe till höger (snabbtangent: SHIFT+F2). 

Om ni använder flera grenar går det att hoppa mellan de olika grenarna via grenlistan (snabbtangent: 

SHIFT+F1).  

Om Du inte tidigare använt program från Journalia är det bra att titta igenom manualen BAS, där vi går igenom 

de generella funktionerna i systemet, som inloggning, hur frasmenyer fungerar, samt inställningar i klienten. 

START / INLOGGNING 

AK kan vara installerat för att startas på olika sätt: från startmenyn, via en ikon på skrivbordet och/eller som ett 

uthopp från huvudjournalsystemet. 

START VIA STARTMENY ELLER IKON PÅ SKRIVBORDET 

När du startar via startmenyn eller via en ikon på skrivbordet kommer du till startbilden med Trädet.  

  

Klicka på knappen AK för att komma till AK-programmet och logga in.  

Kontroll beskrivs senare i denna manual. 

Statistik beskrivs i en separat bilaga. 

AK Hemsystem är en förenklad version av AK-programmet för hemanvändning, som används av vissa kliniker. 

De data som registreras i hemmet kan då importeras till kliniken. Detta beskrivs i en egen manual. 



     
Journalia AB - utvecklar system för specialistsjukvård 

 
 

 
Journalia AB  Sida 5 av 34 www.journalia.se 
 
Gunnerud 77  info@journalia.se 
S-686 96 Östra Ämtervik  +46 554 22231 

 START VIA UTHOPP 

Om programmet startas via uthopp från huvudjournalsystemet kommer Du direkt in i AK-programmet med 

rätt patient vald. Man kan inte välja annan patient, utan när Du är klar med patienten avslutar man och väljer 

ny patient i huvudjournalsystemet. 

Om Du är inloggad i huvudjournalsystemet och finns införd med samma användar-id i Journalia får Du de 

rättigheter som systemadministratören har tilldelat användaren i Journalia och AK.  

Om användarnamnet inte finns infört i Journalia får man en användare med enbart läsrättigheter. I dessa fall 

loggas vilken användaridentitet Du har i huvudjournalsystemet. 
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NY PATIENT 

Beskrivningen förutsätter att du förflyttar markören med ENTER eller TAB. 

 

1. När AK startar står markören redan i personnummerfältet. Ange patientens personnummer och tryck 

ENTER.  

2. Om patienten saknas i systemet visas frågan ”Angiven patient finns ej i pat. registret. Ska patienten 

införas?”. Ja är förvalt, tryck ENTER eller TAB, så öppnas patientregistreringssidan. 

 På patientregistreringssidan registreras patientens personuppgifter, så som adress, telefon 

etc. Se Error! Reference source not found. i kapitlet Fler funktioner längre fram i manualen.  

 Stäng sidan med F3 eller Gröna krysset för att komma vidare.  

3. Om patienten finns i systemet men inte i AK (eller om du nyss registrerat patienten) visas frågan 

”Angiven patient finns ej i AK Antikoagulantia. Ska patienten införas?”. Ja är förvalt, tryck ENTER eller 

TAB, så kommer du tillbaka till doseringsbilden med registrerad patient.  

4. Registreringsdatum fylls automatiskt i med dagens datum och klockslag när du trycker ENTER eller 

TAB. 

5. Plats Din plats visas automatiskt här för en ny patient, men kan behöva ändras tex om en patient 

flyttats över från annan plats. Välj den plats som patienten doseras från i listan, med ALT+PIL NER eller 

klicka på listboxknappen. 

6. Välj behandlingsorsak från listan. När markören står i fältet kan du trycka ALT+PIL NER eller klicka på 

listboxknappen för att visa listan. Bläddra i listan med PIL UPP och PIL NER och välj med ENTER. 

 

 Behandlingsorsaken är kopplad till statistiken, vilket innebär att stavningen är viktig. ”Mek. 

Aortaklaff” är tex inte samma sak som ”Mek aortaklaff” eller ”mekanisk aortaklaff”, därför 
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ska du bara skriva in värden manuellt om diagnosen saknas i listan, tex för att den är ovanlig. 

Administratören kan lägga till nya värden via inställningar AK-parametrar. 

 Knappen Vårdprg visar övrig information om diagnosen, tex statistikkod och vårdprogram. 

 Knappen ICD-10 öppnar fönstret diagnoser, där du kan ange koder för övriga diagnoser som 

kan vara av intresse. 

7. AK-läkemedlet Waran är förvalt, siffran till höger är styrkan i mg. Om patienten behandlas med annat 

blodförtunnande läkemedel kan du välja det i listboxen. 

 

 Varje val i listan är kopplat till bakomliggande data. Om ett läkemedel eller en styrka saknas 

måste den läggas till via AK-parametrar. 

 En bock i rutan ½-tabl gör att halva tabletter fördelas även när det är mer än 1 tabl/dag. 

8. Ansvarig läkare/enhet Den läkare eller enhet som är ansvarig för patienten väljs med knapp L (Läkare) 

eller E (enhet). 

 I den här listan finns valet ”>Ändra/Inför ny” för att lägga upp nya läkare eller enheter. För 

enheter finns instruktion i blå text på sidan.  

 Mera-knappen visar adress och andra uppgifter för den läkare/enhet som valts. Adressen 

används i vissa brev till enheter, välj därför alltid läkare/enhet via listboxen, inte med fritext. 

 En läkare som läggs upp här blir INTE användare av systemet. Om hen ska kunna registrera i 

systemet måste användaren läggas till av administratören via Inställningar/ Användare. 

9. Provtagn.typ används främst för att sätta CC på patienter som registrerats med Coaguchek. Kan också 

användas för för att registrera provtagningssätt venöst/kapillärt. 

10. Startdatum fylls automatiskt i med dagens datum och klockslag när du trycker ENTER eller TAB. Det går 

att ändra genom att skriva in det startdatum som gäller för behandlingen.  

 Det kan vara så att patienten startat behandlingen tidigare på en annan AK-mottagning och 

då gäller ett äldre startdatum. 

 
Startdatum och listboxen behandlingstid 

11. Behandlingstid välj behandlingstid i listboxen. 

 När du valt behandlingstid räknar systemet ut när behandlingen ska avslutas eller 

kontrolleras. Det datumet visas i rutan Slut/kontrolldatum när du lämnar fältet med ENTER 

eller TAB. Undvik därför fritext, då exempelvis ”2 mån” inte är samma sak som ”2 månader”.  
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12. Datum Elkonv./abla. Datum då en elkonvertering/ablation har utförts skrivs in här.  

 Datumet lagras även i frasmenyn Elkonvertering och syns också i Översikt. Härigenom kan 

man föra statistik på antalet elkonverteringar. Mer information i kapitlet Frasmenyer. 

13. Slut/Kontroll räknas ut automatiskt utifrån startdatum och behandlingstid, men kan ändras. Efter 

fältet syns även hur många dagar det är kvar till Slut/Kontrolldatum. 

14. Brevkopia till annan enhet. Om doseringsbrevet ska skickas till ytterligare adress (tex 

distriktssköterska eller vårdboende) väljer du den enheten här. 

 Du kan välja ”Ändra/införa ny” vid behov. Följ instruktionerna som står till höger i blå text. 

15. Komm.sätt kopia Här väljs hur ”annan enhet” får sin information. Listan kan se lite olika ut i olika 

installationer.  

  

 Standard (papper/eBrev) genererar brev till enheten enligt den standard man valt för 

installationen. 

 Endast patient ger ingen utskrift. Används tex om pappersbrevet till patienten ska faxas till 

enheten innan det postas till patienten. 

 E-Fax särskild automatisk faxningsrutin. Kräver särskild installation. 

16. LMH-gräns Här registreras det INR-värde som ska ge en varning när patienten behöver fragmin eller 

heparin. 

 Rutan ger även varning för HASBLED, CHAD2 eller CHAD2VASC, röd färg om värdet är över 4 

och gul färg över 2. Systemet räknar automatiskt ut poängen när risker är ifyllda. 

17. Målvärdet som ska gälla för mottagningen anges i inställningar parameterfilen AK-allmänna 

parametrar. 

 Målvärdet kan ändras så det är patientrelaterat. Det avviker då från det satta värdet i 

parameterfilen och fältet får en gul färg. Varje dosering sparas med det för patienten 

gällande målvärdet. 

Nedanstående fält passeras inte när du går igenom med TAB eller ENTER utan väljs vid behov med musen. 

 Projekt kan vara en studie som patienten deltar i. Projektlistan kan ändras genom att välja ”>Inför ny” 

i listboxen.  

 Det går att välja ”vilande” från listan. Det kan vara bra t.ex. om en patient befinner sin någon 

annanstans för kontroll under en tid. Genom att välja ”vilande” i projektfältet kommer inte 

patienten med på kontrollistor som utebliven patient. 

Nu är registreringen för ny patient klar och med ENTER eller TAB hamnar markören uppe i reg.datumfältet, 
Tryck ENTER eller TAB igen och svara JA på frågan ” Införa nytt provvärde och dosera?”, följ sedan 
beskrivningen för dosering. 
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DOSERING 

I det här kapitlet beskrivs hur du doserar en tidigare registrerad patient. För att nyregistrera en patient, se 

föregående kapitel. 

LATHUND 

Använd TAB eller ENTER för att hoppa vidare i dokumentet, så kommer du automatiskt vidare till nästa fält. 

1. Sök patient eller ange patientens personnummer. Se Söka patient nedan. 

2. Ange regdatum. TAB eller ENTER ger dagens datum och markören hoppar till fältet provvärde när du 

svarar Ja på frågan ”Vill Du införa nytt provvärde och dosera?” 

3. Om ni har labkoppling fylls provvärde i automatiskt, skriv annars in det. 

4. Ange total veckodos för automatisk fördelning eller skriv in på respektive veckodag. Se Provvärden och 

dosering. 

5. Ange veckor till nästa provtillfälle. 

6. Ska patienten informeras på annat sätt än genom brev? Ange i Fax-Ring. 

7. Hur får patienten sitt doseringsbrev? Ange i Kommunikationssätt patient. 

8. Fyll i fälten Kommentar, Viktigt, Dosansv, Projekt och Plats enligt era rutiner. 

9. Svara Ja på frågan du får när du ”tabbat” dig igenom hela sidan för att komma till nästa patient. 

Alla punkter samt övriga fält och funktioner som kan användas beskrivs utförligt nedan. 

SÖKA PATIENT 

Det finns en mängd funktioner för att underlätta sökning av rätt patient. 

1. Om du vet patientens personnummer kan du skriva det direkt i personnummerfältet och trycka ENTER. 

2. Anger du färre än 10 siffror får du en lista på alla som matchar, i personnummerordning. 

3. Du kan skriva en del av namnet, tex Andersson, i namnfältet får du upp en lista över alla patienter med 

efternamnet Andersson. 

4. I ett tomt dokument finns tre knappar som listar patienter: Dos, List och Lab.  

 

 Lab: Om mottagningen har labkoppling kan en lista på patienter med provvärde hämtas upp 

genom att klicka på knappen Lab.  

 List: Här finns olika listor som patienter kan hämtas från, t.ex. bevakningslista, doseringslista, 

patientlista etc. 

1. Välj lista 

2. Skriv in ett datumintervall inom vilket patienterna ska sökas. 

3. Patienterna presenteras i en lista med datum och bevakningsorsak. 

4. När du stänger listan följer första patienten med till huvuddokumentet och de andra i listan 

med bevakning kan bläddras fram med F7 bakåt och F8 framåt. När första patienten är klar 

erhålls nästa ur listan.  

 Via Dos-knappen kan erhållas en lista på patienter som är registrerade endera aktivt av en 

normalanvändare eller via labkoppling med provvärde men inte doserade. Du kan sortera ut 
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patienter med olika val som provvärde över eller under målvärdet, antal kvar att dosera etc. 

Mer information finns i hjälptexten (F1).  

5. När du valt person hamnar markören i fältet reg.datum. Tryck ENTER eller TAB och svara Ja på frågan 

”Vill du införa nytt provvärde och dosera”, markören hamnar då i provfältet.  

 Om Du inte får frågan ”Vill Du införa nytt provvärde och dosera?” är det p.g.a. att reg.datum är 

dagens datum och systemet tror då att Du redan hanterat patienten för idag.  

PROVVÄRDEN OCH DOSERING 

Tabellen visar tidigare provvärden och ordinationer. Kolumnerna visar i tur och ordning Meddelande, 

provdatum, provvärde, avvikelse, samt total veckodos i mg. De senaste värdena är längst ner. 

 
Exempel tabellen provvärden 

PROVVÄRDE 

Du kan ange provvärdet manuellt i fältet Prov om det inte erhållits automatiskt med labkoppling.  

Det går att öka och minska värdet med hjälp av PIL UPP och PIL NER. Värdet ändras med 0,1 vid varje tryckning. 

Om provvärdet är utanför målvärdet får du frågan ”Är provvärdet avsiktligt planerat att vara under 

målvärdet?”. Fältet till höger om provvärdet visar om provet är under, inom eller över målvärdet med <, = och 

> och får även gul bakgrundsfärg om det avviker från målvärdet. Ett utropstecken visas för värden som ligger 

utanför målvärdena men är planerade att vara så. 

Om det finns fyra eller fler provvärden visas medelvärdet ovanför dosfältet. 

PROVDATUM 

Om provdatumet som angivits är mer än en dag gammalt (dvs tidigare än igår) får man frågan "Registrera flera 

tidigare värden?" efter att denna registrering (inklusive dosering) fullföljts. Äldre registreringar kan även matas 

in via knappen Alla Doser (Se avsnittet Övriga knappar) 

TOTAL VECKODOS 

Total veckodos anges i mg (Dos/v mg). Det går att öka och minska dosen med PIL UPP och PIL NER eller 

pilknapparna till vänster. Systemet föreslår automatiskt en fördelning av tabletter per dag när veckodosen 

ändras.  

Töm fältet och tryck ENTER om du vill dosera enbart tabletter, då hoppar markören till den veckodag som 

ordinationsdokumentet anger (vanligast vid dosering av nya patienter).  

När doseringen ändras visas den procentuella ändringen i grönt ovanför veckodosfältet. 
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Vid stora variationer eller om doseringen inte följer provvärdets förändring visas varningsrutor som poppar upp 

för att göra användaren uppmärksam. 

Pilarna räknar normalt upp och ner hela tabletter. Bocka i rutan ½-tabl bredvid valet av läkemedel för att kunna 

göra mindre förändringar i tablettfördelningen. Då delas tabletterna upp på halvsteg. 

Fördelningen styrs via bakomliggande tabeller som är unika för varje läkemedel. 

ÄNDRA ANTALET TABLETTER  

För att ändra antalet tabletter mellan dagarna utan att ändra veckodosen, tex om man vill att patienten tar två 

tabletter på torsdagar istället för onsdagar ändrar man i tabellen. Klicka med musen i första dagen som ska 

ändras, flytta sedan mellan dagarna med musen eller med ENTER eller TAB för framåt, CTRL+ENTER eller 

SHIFT+TAB för bakåt. För Waran kan även halva och fjärdedels tabletter anges. 

 

 Om inte tablettantalet stämmer överens med veckodosen när man lämnar tabellen visas en 

varning. 

 Det totala antalet tabletter per vecka visas i rutan efter söndagens dos. 

 Därefter visas med en bokstav vilket läkemedel som doseras. Detta är viktig information för 

patienter som växlat mellan olika läkemedel. 

 Rutan VI visar antalet veckor till nästa provtagning. Den ändras automatiskt när veckor ändras vid 

tidbokning. 

 Man ser även namnet på den som doserat. 

 Under tabellen visas även tidsstämpel för den aktuella doseringen, samt vem som gjorde 

registreringen. 

SD –  STANDARD DEVIATION 

Knappen SD ovanför veckodosfältet har följande val: 

 TTR- Time in Therapeutic Range visar andelen värden som legat inom målområdet. Mer än 80% 

är ett bra värde. Ett sämre värde är mindre är 65%. 

 Standarddeviation visar hur mycket en patients INR-värden svänger. Ett lägre värde är bättre. 

 Visa Medelvärde för de sista fem proven. 

 Sätt ny standarddos sparar den senaste dosen som standarddos, dvs den dos patienten normalt 

ska ha. 

 Välj standarddos sätter den nya doseringen till den tidigare sparade standarddosen. 

 Sista valet i listan är Hjälp, där beskrivs alla val utförligt. 

DOSERAT AV 

Doserat av blir automatiskt den som är inloggad.  
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VECKOR  

Här anges hur många veckor det ska gå innan patienten ska ta ett nytt prov.  

 

Skriv eller ändra värdet med piltangenterna (syns även i fältet VI i dostabellen). För en ny patient är fältet tomt, 

annars är föregående värde förvalt.  

 Datum ändras automatiskt när Veckor ändras. Under datumet visas veckodag och veckonummer. 

 Tryck på knappen Bokn till höger om klockan för att visa Tidboken. Här kan du ändra 

bokningsbara dagar och se hur många patienter som är bokade varje dag. 

 När markören är i datumfältet visas en sidoruta med information om vilka veckodagar 

föregående provdatum varit, vilken veckodag den nya provdagen infaller på, samt hur många 

patienter som är inbokade den dagen. Möjligheten att visa rutan ställs in i Inställningar AK-

allmänna parametrar av administratören eller Journalia-supporten. 

KOMMENTARSFÄLTET  

Här finns plats för en kort kommentar i anslutning till senaste provet, tex om speciella orsaker till ett avvikande 

värde. Vid ny dosering visas eventuellt tidigare kommentar. Fältet kan suddas med knappen till höger om fältet. 

Kommentaren sparas tillsammans med doseringen. Tidigare kommentarer kan visas via Alla doser” (CTRL+F2. 

FÄLTET VIKTIGT 

Fältet Viktigt ger röd text och är avsedd för kortfattad viktig information. Den första raden är max 70 tecken. 

Den andra är maximalt 120 tecken. 

DOSANSV  

Skriv dosansvarig läkares initialer eller välj från listan, om inte den automatiska funktionen fyllt i rätt värde.  

För att automatiskt erhålla en dosansvarigas initialer skall dessa införas i parameterfilen AK-alla parametrar. 

Här kan även styras hur dosansvarig väljs. 

FAX-RING  

Här anger du om patienten ska bli uppringd, eller kontaktas på annat sätt. Varje val i listan är kopplat till en 

mall. 

F för fax – patienten listas på fax-listan, men får också brev. Tänk på: om standard kommunikationssätt är 

eBrev skickas det ut elektroniskt, då finns inget papper att faxa. 

I för inget brev – tex om patienten fått informationen på annat sätt eller ska ringas upp. 

R för ring – patienten listas på ring-listan, och brev skrivs ut. R kan kombineras med F och I. Ring har alltid röd 

bakgrundsfärg. 
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KOMMUNIKATIONSSÄTT PATIENT  

Här anger du på vilket sätt patienten får sina doseringsbrev. Om du inte gör något val är det enhetens 

standardval som gäller. Vilka val som finns hos er styrs i installationens inställningar.  

Standard (eBrev) innebär att eBrev levereras elektroniskt till posten vilka kuverterar och skickar breven 

till patient (förväxla inte med valet E-mail). Detta är det vanligaste.  

Standard (papper)  brevet skrivs ut på papper som skickas till patienten. Vissa mottagningar har denna 

standard. 

Endast patient  Används när brevet ska faxas till annan enhet, samma papper postas sedan till 

patienten. I annat fall ger ”kopia till annan enhet” dubbla utskrifter. 

Endast vårdenhet  Kan användas när man vill ha en papperskopia trots att patienten inte ska ha brev 

skickat till sig. Kombineras oftast med I eller R i Fax/Ring. 

Brev (papper)  Om standard är eBrev ger detta val pappersutskrift för denna patient. Används gärna i 

samband med Fax-markering. 

Email  Brevet skickas via e-mail direkt till patienten. För att detta val ska vara tillåtet krävs 

godkännande från PUL-ansvarig. E-mailadressen anges i E-mailfältet i 

patientregisteringen. 

Mina vårdkontakter  Under utveckling. När funktionen är färdig kommer brevet att skickas via Mina 

vårdkontakter för patienter som har det. Där kan de sedan själva ställa in om de vill ha 

aviseringar via SMS och/eller e-post. 

SMS  Ett kortare meddelande skickas som SMS till det nummer som angivits i fältet ”Annat 

telefonnummer” i patientregistreringen. För att detta val ska vara tillåtet krävs 

godkännande från PUL-ansvarig. 

SMS + standard  SMS skickas som ovan, men patienten får även brev enligt enhetens standard. 

MEDDELANDE  

Knappen Medd visar en lista över olika tilläggsmeddelanden till brevet, tex. om patienten ska göra ett uppehåll 

en dag eller ta en extra tablett. När du valt ett meddelande visas dess kod i rutan. Klicka i rutan för att se det i 

sin helhet. 

Meddelanden kan ändras eller läggas till via Inställningar: AK meddelanden av er lokala administratör eller 

Journalias support. 
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ÖVRIGA KNAPPAR  

Till höger på sidan finns knappar som har betydelse vid dosering. Knappens snabbtangent nås med Ctrl+ 

understruken bokstav. Stäng sidorna med F3 eller gröna krysset. 

 
Lista över patientens alla tidigare doseringar. För att bläddra i listan används 

PIL UPP / PIL NER eller PG UP / PG DN. 

Det går att ändra en registrering här och även skriva in äldre värden. 

Hjälptexten (F1) beskriver hur det går till. Stäng sidan och välj 

Tid Ordinationer” i menyn Inför för att visa värdena i tabellen på huvudsidan.  

 
Här kan du lista patientens övriga läkemedel. Medicinlistan beskrivs utförligt 

nedan. Knappen blir blå när något finns angivet här. 

 
Knappen visar röd färg om patienten äter medicin som interagerar med Waran. 

Klicka (CTRL+F5) för att visa när medicinen är insatt och på vilket vis den 

interagerar. 

 Medicinerna fylls i via knappen Medicinlista. 

 
Visar diagram över provvärden och dosering. 

MEDICINLISTA 

Här läggs patientens övriga mediciner in. Registreringen sker nerifrån och upp. Sorteringen blir att utsatta 

mediciner hamnar överst i listan i bokstavsordning och aktuella mediciner hamnar i bokstavsordning under 

dem.  

 

Nedtill på sidan finns följande knappar: 

AV> 

Interaktionskontroll Av/På. När den är Av görs kontrollen enbart för Waran. Om den är På ger det 

interaktionskontroll för alla läkemedel, inte bara för Waran.  
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Förvalt läge är Av då waraninteraktionen som syns på framsidan är den viktiga. 

INTERAKTION 

Knappen färgas lila om interaktionskontrollen är på och det finns andra interaktioner än med Waran. Klicka på 

knappen för att se interaktioner mellan alla läkemedel som finns i listan. 

VÄLJ IN ETT NATURLÄK 

Här listas naturläkemedel. (CTRL+F3) 

RECEPT / RECEPT BREV 

Här finns möjlighet att skapa recept för utskrift på receptblankett. Sällan använd i AK-sammanhang. (CTRL+F1). 

Knappen Recept brev ger ett Receptbrev till patienten. 

FASS / FASS DIREKT 

Knappen Fass öppnar Fass hemsida.  När en rad är markerad kommer du direkt till det läkemedlet på Fass 

hemsida med knappen Fass direkt. 

REGISTRERA NYTT LÄKEMEDEL 

1. Tryck F2 för ny tom rad. 

2. Skriv de första bokstäverna i läkemedlets namn. 

3. Tryck ENTER. 

4. Välj läkemedlet ur listan. 

SÄTT UT LÄKEMEDEL 

1. Placera markören på raden där läkemedlet finns som ska sättas ut. 

2. Klicka på knappen vid utsatt datum för att ange dagens datum, eller klicka i rutan och skriv datum. 

BREV 

Utskrifter av brev kan ske på fler sätt beroende hur breven distribueras. Här nedan beskrivs de tre olika 

utskriftsknapparna och deras funktion. 

 
Brevet skrivs ut enligt enhetens standard, dvs till fil för eBrev eller direkt till 

skrivaren. Se även Kommunikationssätt patient ovan. Ovanför knappen 

visas datum och signatur för vem som senast skrev ut. 

 
Är främst till för läkare ska kunna skriva ut doseringen från andra 

journalsystem. Det brevet innehåller ingen adress till patienten. Läkaren når 

endast knappen som det står Extra utskrift på. Journalsystem som har den 

kopplingen är Melior, Cosmic och BSM. 

 
Kommer alltid på papper. Används ofta av de som har e-post och vill kunna 

skriva ut en pappersversion av brevet. 
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LABLISTA 

Visar en tabell med labvärden. Här finns möjlighet att registrera in labvärden, signera dem, skriva ut lablistan, 

se labkommentarer. Listan kan även presenteras i datumordning, där syns varje värde på egen rad, inklusive 

sådana värden som inte syns i tabellen. 

Värden som ligger utanför referensområdet markeras med fetstil. 

Registrera nytt värde 

1. Placera markören på önskad rad och kolumn. 

2. Skriv in värdet 

 

 Inför-menyn innehåller dessa funktioner när du är i lablistan: 

 Extra analys i listan: För att registrera prov som inte finns på listan. 

 Hämta från lab: Hämta in labvärden via labkopplingen. 

 Patientens egna ref.omr: när du valt detta kan du ändra referensvärdena för patienten. 

Om analyser saknas i tabellen kan det läggas in via inställningar grenens parametrar. 

NÄR PATIENTEN ÄR KLAR 

När patienten är färdigdoserad samt har fått tid för nästa provtagning får du frågan ”Är patienten klar och Du 

vill söka nästa?”. Om du inte är klar, svara Nej och fortsätt inmatning. Frågan dyker upp igen vid förflyttning av 

markören med ENTER eller TAB. 

Om du svarar Ja genereras nästa patient från listan automatiskt om det finns labkoppling. I annat fall får du upp 

ett tomt dokument. 

OMPRÖVNING 

Om behandlingstid är satt till ”Livslång” bör man göra en årlig omprövning. Slut/Kontrolldatum sätts därför av 

systemet till ett år från dagens datum första gången du gör detta val. 

Systemet har en inställning för hur många dagar före slut/kontrolldatum som systemet ska fråga om 

omprövning ska göras. Svarar man ja på denna fråga får ansvarig läkare meddelande om att kontrollera 

patientens värden och dosering. 

Observera!  

Om man i inställningarna för när frågan om omprövning ska visas väljer ett antal dagar som slutar på 9 (9, 19, 

29 osv) får man ingen kontrollfråga! Det förutsätter att man har en separat rutin för att inte missa 

omprövningsdatum. 

ÖVERSIKT 

Översiktsknappen visar alla registreringar som gjorts under frasknapparna i ett textdokument som en 

journalanteckning. Det går att exportera informationen till andra journalsystem om den kopplingen finns. Det 

går via klippbordsfunktionen i översikt klippa ut registreringsanteckningarna och klistra in t.ex. i ett Word-

dokument.  
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Exempel översikt 
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FRASMENYER 

Vilka frasmenyer som ska finnas bestäms av Inställningar. Där kan man också bestämma om de ska öppnas 

automatiskt efter vissa händelser i samband med ny ordination.  

För information om hur frasmenyerna används, se manualen BAS. Nedan följer beskrivning av frasmenyer som 

är unika för AK. 

ANTECKNING  

Bockas i ett eller flera alternativ i hur patienten blivit kontaktad och/eller om anhörig blivit kontaktad. 

AVSLUT  

Här registreras orsak till avslut. För att sedan flytta patient till inaktiva dokument används funktionsmenyn på 

huvudsidan, och knappen med en tom sida överkryssat med rött kryss.  

Om patienten är avliden får du ange datum. Detta datum förs automatiskt in på patientregistreringssidan. 

BEVAKNING  

Ger möjlighet att registrera händelser som behöver uppföljning och bevakning. Det sker alltid en bevakning på 

nya patienter upp till 30 dagar även om inte registrering sker under knappen.  

Patienter med bevakning kan listas genom att trycka på List som finns högst upp, i mitten på ett tomt 

dokument (utan sökt patient) eller via funktionsraden, Arkiv, Bevakningslista. (Se Söka patient tidigare i 

manualen) 

BIVERKAN 

Registrera hur den upplevs och om den rapporterats in till Läkemedelsverket eller inte. 

 BLÖDNING  

Här registreras om patienter har haft blödningar och i vilken grad.  

CHECKLISTA  

Checklistan består av tre sidor, Nystart, larmvärde och nystart Pradaxa. 

 Nystart är en checklista att följa när en patient som ska börja behandlas med Waran, så att inte 

viktig information glöms bort.  

 Larmvärde. När ett provvärde blir högt och patienten bör kontaktas finns här en lista att följa och 

bocka för vidtagna åtgärder. 

 Nystart Pradaxa checklista för de patienter som börjar med Pradaxa och den information de 

behöver. 

COAGUCHEK 

Om en dockstation från CoaguChek är kopplad till din dator kan data från hemmamätningsinstrumentet 

CoaguChek importeras in i AK-programmet via den här knappen och presenteras på den här sidan. 
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CC ÅTERBESÖK  

Checklista på vad som är lämpligt att gå igenom vid återbesök för patienter som har 

hemmamätningsinstrumentet CoaguChek. 

EXTRA LMH  

När en patient får LMH ska orsaken till det registreras. Datum för behandlingens början och slut registreras 

samt vilket preparat och vilken dos. 

ELKONVERTERAD  

Här registreras om elkonverteringen varit akut eller planerad och resultatet av den.  

Fältet Datum Elkonv/Abla på huvudsidan är sammanlänkat med frasmenyn, så en registrering gjord på 

huvudsidan syns även under frasmenyn samt i Översikt. Registreringar som görs i frasmenysidan syns däremot 

inte på huvudsidan. 

NYPA/KREATININ  

En frasmeny för nya perorala antikoagulantia. Där registreras bl.a. hur ofta kreatininprovet ska tas, 

interaktioner, hur svårinställd patienten är etc. 

OMPRÖVNING  

Visar om omprövning är gjord eller inte. 

PÅMINNELSEBREV  

Bocka i rutan för att skapa påminnelsebrev. För att granska påminnelsebrevet och skriva ut det, tryck på 

knappen Påminnelse i frasmenysidan. 

 Det blir aktuellt med påminnelsebrev när patienten inte tagit sitt prov.  

RETROMBOS  

Om patienten har haft en retrombos finns här möjlighet att beskriva var trombosen satt och ev. vårdtid och 

registrerade PK-värden under den tiden. 

RISKER  

Risker har två sidor 

 blödningsrisk Registreras risker så som hypertoni, stroke, HASBLED-poäng blödningsrisk och 

andra åkommor som kan öka blödningsrisken. 

 trombosrisk CHADS-poäng, hjärtbesvär och andra åkommor som kan öka trombosrisken för 

patienten. 

TELE 

Här registreras telefonsamtal, vem som ringt eller blivit kontaktad. Det kan vara patienten själv, anhörig, 

sköterska eller försäkringskassan etc. 
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YTTERLIGARE FRASMENYER FÖR AK 

Knapparna kan bytas ut eller tas bort och det går att lägga till fler knappar om så önskas. Några exempel: 

 AK-blödningar, beskriver mer i detalj kring en allvarlig blödning som lokalisering, orsak, 

uppkomst och utgång.  

 AK-retrombos, som ovan fast för retrombos. 

 DVT, Djup ventrombos, ger möjlighet till registrering av debut, hereditet, 

bensymtom/armsymtom, trombosbild, sjukhusinläggning, koagulationsfynd. 

 Koag.fynd, beskriver koagulationsutredningar. 

 Diagnos ICD10, anger andra relevanta diagnoser. 

 Stödstrumpa, registrering av vilken stödstrumpa patienten har. 

 Blodsmitta, ger möjlighet att registrera om blodsmitta finns. 

Verkar någon knapp intressant för er eller vill ni rensa och ta bort knappar ni inte använder, ta kontakt med oss 

på Journalia så hjälper vi till. 

FLER FUNKTIONER 

Till höger om grenens namnlist finns en lista med fler funktioner. Några av dem beskrivs nedan. Listans innehåll 

kan styras via inställningarna. 

 

Klicka på listboxknappen för att visa vilka alternativ som kan väljas. När du valt en funktion i listan, tryck F1 för 

hjälptext om just den listan.  

BREVPRODUKTION  

Lista på de olika brevmallar som finns för mottagningen. Här kan du förhandsgranska brevet innan det skrivs ut. 

Se även Brev om utskriftsknapparna, Utskrift AK-brev > Alla under en ordinationsperiod om batchutskrifter och 

Jag vill ändra ett meddelande som ska in i brevet. Hur gör jag? i FAQ. 
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ANDRA LISTOR 

Här finns också fler listor som kan presenteras och som ger överblick. Det går att skapa listor för patienter som 

ska på elkonvertering/ablation, eller kontrollistor för tex uteblivna patienter, avlidna patienter eller nya 

patienter som uteblivit.  

LÄNKAR 

 

I menyn Länkar hittar du olika viktiga webbsidor. Det kan finnas ytterligare länkar i er installation, tex till 

interna riktlinjer. 
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AK KONTROLL 

AK-kontrollen ger en överblick och kontroll över dagens arbete. Härifrån skickas E-breven till posten, SMS-brev 

och e-mail, fax via internet till de patienter som har det samt remisser till lab.  

 Observera att vissa värden som visar antalet sedan föregående körning utgår från listan som 

skapades vid förra körningen. Denna lista sparas lokalt i klienten och dessa siffror blir därför 

missvisande om man inte kör från samma klient varje gång.  

 
AK Kontroll översiktsbild 

Kontrollen är lämplig att göra en gång/dag och då på eftermiddagen för att få med så många doserade 

patienter som möjligt. Dagbryt sker kl.17:00. Det som doseras efter klockan 17 kommer på nästkommande dags 

kontroll. Patienter där det står ”VIL” i projektfältet ligger vilande och kommer inte med i kontrollen. 

1. Starta Journalia och logga in på AK-kontroll från trädsidan. 

2. Tryck F2 för att rensa sidan.  

3. Datum för vilket kontrollen ska gälla skrivs in under datum. Dagens datum är förvalt. 

4. Välj plats i Platsfältet om du inte vill köra för alla platser. 

5. Tryck på knappen Starta kontr F1. Svara Ja på frågan ”Starta analys av dagens arbete?”.  

6. Frågan ”Kontrollera tidigare doseringar?” visas. Svara Nej om Du bara vill kontrollera dagens arbete. 

Denna kontroll tar längre tid och bör göras en gång i månaden.  
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Resultatet av kontrollen visas nu i fälten. Vissa fält har texten ”idag”, ”igår” eller ”i morgon”, detta är i 

förhållande till datumet i datumfältet. Du kan bläddra mellan de dagliga kontrollerna med F7 och F8.  

När det finns ett resultat med ett antal patienter i ett fält, t.ex. ”Antal utan brev” kan Du klicka på knappen 

bredvid fältet, Visa brev idag för att visa patientlistan. 

 
Exempel: tre patienter saknar bokning. 

Markera en patient i listan och klicka knappen Visa AK   F2 för att visa patienten och åtgärda, tex skriva ut brev, 

göra bokning etc. Bläddra med F8 till nästa patient på listan, tex ”Antal utan brev”. Det ska vara lätt att komma 

åt det som missats och lätt att åtgärda det på en gång. 

VAD BETYDER FÄLTEN? 

ANTAL UTAN BREV OCH ANTAL UTAN KLARA BREV 

Dessa två fält är snarlika. Det som skiljer dem åt är att de hämtas upp från två olika filer för att säkerställa att 

inget missas. De ska vara överensstämmande för det mesta. 

ANTAL UTAN BREV IGÅR 

Om några patienter registrerades efter kl 17.00 igår visas de i detta fält. 

ANTAL UTAN DOS 

Om ett provvärde är infört, men dosering inte är gjord vilket kan innebära att veckodosfältet och tablettabellen 

är tomma, då registreras patienten som ”Utan dos”. Patienter med nytt provvärde men oförändrad dos från 

föregående dosering registreras inte som ”Utan dos”. 

ANTAL UTAN DOS IDAG OCH ANTAL UTAN DOS IMORGON 

Finns ingen dos registrerad för aktuell veckodag hamnar de patienterna när kontrollen körs i fältet ”Utan dos 

idag”. Det kan uppstå om man av någon anledning tagit bort dagens tablettdos i tabellen för aktuell veckodag. 

Det samma gäller för fältet ”Utan dos imorgon” då finns ingen tablett doserad för morgondagens veckodag. 

Dosen 0 tabl.räknas som doserad. 

ANTAL PROVER REG IDAG OCH ANTAL PROVER REG IGÅR EFTER KL. 17 

”Antal prover reg idag” visar patienter med registreringstidpunkt idag och med provdatum dagens eller 

gårdagens. ”Antal prover reg igår efter kl. 17:00” visar de patienter som registrerats efter 17:00 igår och har 

provdatum igår. 
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ANTAL IDAG UTEBLIVNA OCH ANTAL TOTALT UTEBLIVNA 

Patienter som uteblivit från inbokat provtagningsdatum visas under ”Antal idag uteblivna” vilka har 

bokningsdag ”Idag” och ”Antal totalt uteblivna” ger de som har bokning idag eller tidigare. Observera att 

blanka bokningsdatum inte räknas in i detta antal. 

 Här ges ingen möjlighet att lista uteblivna patienter. Istället kommer man åt de patienterna 

genom att skapa en kallelselista över dagens patienter. Finns det uteblivna patienter från senare 

datum väljs ett datum längre tillbaka när kallelselistan skapas. 

ANTAL IMORGON 

Visar det antal patienter som har bokningsdatum i morgon. 

ANTAL UTAN BOKNING 

Visar patienter som saknar ny bokning. Blankt datum räknas som bokat. 

ANTAL NYA EFTER FÖREGÅENDE KONTROLL 

Fältet ger efter kontroll det antal nya patienter som införts sedan föregående kontroll.  

 Viktigt är att denna kontroll görs från samma dator varje gång för att antalet ska bli riktigt. 

ANTAL AVSLUTADE EFTER FÖREGÅENDE KONTROLL 

Visar det antal patienter som flyttats till avslutade inaktiva patienter efter föregående kontroll.  

 Observera att kontrollen bör göras från samma dator för att antalet ska bli riktigt.  

ANTAL RADERADE 

Visar efter kontrollen det antal patienter som är raderade. Detta kan vara avsiktligt men kan också vara ett 

misstag. Att en patient (= sida i AK-programmet) verkligen raderats kan kontrolleras genom att jämföra antalet 

patienter från föregående kontroll och aktuell kontroll. Saknas en patient och den inte återfinns bland 

avslutade inaktiva anses sidan raderad och den är då kopierad till en särskild fil. Det går att återställas med 

hjälp av Journalias support. När kontrollen körs och den finner raderade poster ges det varningar på en gång i 

form av sidorutor som poppar upp. Allt för att göra användaren uppmärksam. 

ANTAL DUBBLETTER 

Det har hänt att patienter förekommit två eller flera gånger i AK-aktuella. Detta kan ge allvarliga konsekvenser. 

I kontrollen har detta fält fått extra tydlighet i form av röd text. Ger inte kontrollen noll i fältet som resultat, 

ska detta SNARAST KONTROLLERAS tillsammans med Journalia. 

ANTAL LAB UTAN DOS 

När mottagningen har Lab koppling visar fältet efter kontrollen de patienter som erhållit provvärde från Lab 

men inte blivit doserade. 

VISA MINA VÅRDKONTAKTER (KOPPLING MÅSTE FINNAS PÅ MOTTAGNINGEN)  

På en del ställen skickas AK-brevet ut via ”mina vårdkontakter” som är ett säkrare sätt att via nätet skicka 

personlig data.  
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 De patienter som doserats under dagen och som har distribuering av breven via vårdkontakter 

visas på en lista när knappen trycks.  

 För att kopplingen ska ske ska ”Fax/Ring” i AK huvudsida vara invald med det alternativet. 

ANTAL FEL E-MAIL 

Visar efter kontrollen de brev som inte kunnat sändas vidare till internet på grund av kommunikationsfel. 

KNAPPAR 

SKAPA KALLELSELISTA 

Den normala kallelselistan öppnas. Det går att se uteblivna patienter via kallelselista.  

 Kallelselista skapas genom att skriva in de datum den ska gälla för. 

ORD.LISTA UTAN TELEFON OCH ORD.LISTA MED TELEFON 

Den normala ordinationslistan öppnas. Vill man att listan ska innehålla telefonnummer på dagens ordinerade 

patienter väljs knappen ”med telefon” och vill man inte att telefonnummer ska vara med på listan väljs 

knappen ”utan telefonnummer”. 

AK-KONTROLL 

Den normala AK-kontrollen öppnas. 

STOR FILKONTROLL 

Ska inte göras då en Profileserver används. 

VISAR RESULTAT 

Dagen resultat presenteras i form av en graf på skärmen.  

DAGENS SAMTAL 

Knappen ger en lista över patienter som erhållit ett samtal under dagen. Det registreras då fras-knappen ”Tele” 

är ikryssad med dagens datum.  

BREV OCH UTSKICK 

 
Antalet patienter på olika listor 
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EBREV TILL POSTEN (KOPPLING MÅSTE FINNAS FÖR MOTTAGNINGEN)  

Här visas antalet brev som hamnat i köfilen för att skickas till posten, när eBrev är enhetens standardval.  

 
Exempel, lista på patienter som får eBrev 

 Knappen visar en lista på de patienter som doserats och utskrift gjorts till postfilen.  

 Listan kan sorteras efter personnummer, doseringstid, ordinatör eller postnummer. Klicka på 

knappen för önskad sortering för att ändra. Aktuell sortering markeras genom att knappen blir 

ljusblå. 

 För att skicka breven vidare till posten trycks knappen ”Skapa postfil”.  

 Det går även att komma till patienters AK-sida genom att när markören står på vald patient 

trycka på knappen ”Visa AK”. 

 Om något brev ska undantas från att gå till posten görs det genom att ta bort krysset i kolumnen 

till vänster. Visas kryss i andra kolumnen skickas brev till annan enhet. 

 Knappen Visa logg   F2 visar om något gått fel när breven skickas. Det kan vara en bra rutin att 

varje morgon kontrollera loggen för att se att gårdagen patienters brev har kommit iväg till 

posten. 

E-MAIL TILL PATIENTER  (KOPPLING MÅSTE FINNAS PÅ MOTTAGNINGEN)  

Här visas antalet patienter som valt att få sina brev via E-mail. Valet görs i listboxen ”Komm.sätt patient” i AK. 

 Patienten Mail-adress måste finnas registrerad i patientregistret.  

 Knappen visar en lista på de patienter som doserats och utskrift gjorts till E-mail.  

 För att skicka vidare till internet trycks knappen ”Skapa E-mail”.  

 Brev kan undantas från att gå iväg genom att ta bort krysset i vänster kolumn. Visas ett kryss i 

andra kolumnen skickas brev även till annan enhet. 

 Under knappen Se loggning upptäcks formella fel i mailadressen och att brevet inte kommit fram 

till patient. Finns det ERROR-loggar i listan ska de kollas upp. En bra rutin är att varje morgon gå 

igenom loggen från gårdagen för att upptäcka sådana fel.  

SMS TILL PATIENTER (KOPPLING MÅSTE FINNAS PÅ MOTTAGNINGEN)  

Här visas antalet patienter som valt att få sina brev som SMS. Valet görs i listboxen ”Komm.sätt patient” i AK. 
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 Patientens mobilnummer dit brevet ska skickas ska vara registrera i fältet ”Telefon annan” i 

patientregistret. 

 När utskrift görs för dem hamnar de i en fil för SMS.  

 Knappen visar en lista på de patienter som doserats och utskrift gjorts till SMS.  

 Utskrivna SMS transporteras till mobiltelefon som vidareför SMS till mottagande d.v.s. patientens 

mobiltelefon. 

 Sms kan undantas i listan genom att klicka bort krysset i vänster kolumn. 

REMISSER TILL LAB  (KOPPLING MÅSTE FINNAS PÅ MOTTAGNINGEN)  

På en del ställen skickar mottagningen på gjorda ordinationer över beställning för provtagningen av PK-prov för 

nästa kontroll till laboratoriets datasystem. Då finns det klart för Lab att bara plocka upp beställningen utan att 

patienten behöver ha en remiss med sig.  

 Bakom knappen syns listan för patienter som har beställning till lab.  

 Det går även här att ta bort krysset i vänstra kolumnen för patient där remiss av någon anledning 

inte ska skickas. 

FAX  (KOPPLING MÅSTE FINNAS PÅ MOTTAGNINGEN) 

Fax används till största delen när brevet ska till annan vårdenhet. Det är ytterst sällan som patienter har fax.  

 Det förutsätter att ett faxnummer är inskrivet i registreringen av annan vårdenhet. 

MINA VÅRDKONTAKTER 

Antalet patienter som får sitt brev via Mina Vårdkontakter.  
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MENYER OCH KNAPPAR 

Högst upp i alla fönster finns funktionslisten som består dels av menyer och dels av knappar. 

MENYRADEN I HUVUDBILDEN 

 

 

Snabbtangenten som visas intill flera av menyvalen är oftast ett lättare sätt att använda än att klicka sig fram 

med musknapp. 

 

I Arkiv-menyn finns listor och utskrifter, t.ex. bevakningslista, 

kontaktlista, ordinationslistor, samt Stäng fil (CTRL+F4), som 

stänger AK-programmet. 

Under Utskrift AK-brev finns följande val: 

 

Aktuell patient är samma sak som knappen Utskrift standard. 

Valet Alla under en ordinationsperiod beskrivs utförligare 

nedan. 

Aktuell, Extra utskrift är samma val som knappen 

Extra Utskrift / Avd.-kopia. 

 

I menyn Bryt finns kommandot Sidan återställs. Det kan i 

vissa sammanhang användas, t.ex. om fel patient doseras så 

kan sidan återställas i det skick som var innan patienten 

söktes. Samma funktion som knappen . 

Stäng fil (CTRL+F4) stänger AK-programmet. Övriga val i 

menyn bryt används inte.  



     
Journalia AB - utvecklar system för specialistsjukvård 

 
 

 
Journalia AB  Sida 29 av 34 www.journalia.se 
 
Gunnerud 77  info@journalia.se 
S-686 96 Östra Ämtervik  +46 554 22231 

 

I menyn Inför finns Införa sida (F2), dvs ny patient och insert-

läge på/av (INSERT) och rad (ALT+INSERT).  

Datum infogar aktuellt datum i markerat fält, tidsangivelse 

infogar datum och klockslag. 

Valet Tid. ordinationer används när äldre doseringar införts 

på en patient och man vill överföra dem till huvudsidan. Se 

Medicinlista i kapitlet Dosering. 

 

I menyn Ta bort finns möjlighet att ta bort rad, sida, tecken, 

fält o.s.v. För mer information om Sidan, se  

FAQ, frågan Jag ska avsluta en patient, hur gör jag?  

 

Gå till, ger möjlighet att gå till nästa sida, föregående sida, 

första och sista sidan, Moduler (fler funktioner), grenlista.  

Samtliga val har även snabbtangenter som är enklare att 

använda än att gå via ”Gå till” när man lärt sig dem. 

Övriga 

tangenter: 
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I Mera-menyn finns ett antal genvägar till knappar, möjlighet 

att öppna listan i listboxar mm. 

Vem spärrar? används för att se vem som har en patient 

öppen. 

Programversion visar en del systeminformation som kan 

behövas vid kontakter med Journalia. 

I Mera/Mera finns Extra med vissa snabbtangenter och 

Specialtecken som ¼ och ¾ som kan vara användbart om 

dosändringar är mycket små.   

 

UTSKRIFT AK-BREV > ALLA UNDER EN ORDINATIONSPERIOD 

Här kan du skapa breven för dina patienter, eller för alla patienter, i en så kallad Batch-körning. Om du skriver 

ut för andra än dig själv, kontrollera först att alla är klara med sina patienter! 

 
Exempel: Alla patienter registrerade av INS idag skrivs ut i personnummerordning. 

Tryck Hjälp F1 för utförlig instruktion om de olika valmöjligheterna. 
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STANDARDUTSKRIFT EBREV   

När man klickar på knappen Utskrift standard för en patient hamnar dessa i en särskild fil. Om du sedan gör en 

utskrift härifrån skrivs även övriga aktuella patienter till denna fil. Om du har bockat i ”Alla brev ska skrivas ut, 

även de som tidigare har skrivits ut” kommer den tidigare utskriften att skrivas över och du riskerar alltså inte 

dubbla utskrifter förrän man via AK-Kontroll skickar denna fil till E-brevsdistributören. 

STANDARDUTSKRIFT PAPPER 

Härifrån skriver man ut alla periodens brev, oftast de som har kontroll bokad under dagen. Om man under 

dagen skrivit ut vissa brev har dessa klarmarkerats och skrivs inte ut igen, om man inte bockar i fältet ”Alla brev 

ska skrivas ut, även de som tidigare har skrivits ut”. Tänk på att det i så fall blir dubbletter! 

Tänk på:  

 Om du väljer att skriva ut alla brev, men har skrivit ut någon på papper tidigare riskerar du att 

den patienten får två brev.  

 Om du väljer att skriva ut för alla användare och någon användare inte är klar riskerar man att 

den användarens resterande patienter inte får något brev, eller får två brev om de doserats 

tidigare, men doseringen ändras. Man får dock en varning vid doseringen om att brev redan 

skrivits ut och att man därför måste skriva ut igen. 

 Brev skrivs inte ut för patienter med markeringen I (Inget) i Fax/Ring. 

 Brev skrivs inte ut om dosering inte gjorts under dagen, tex vid uteblivet besök. 

Se även Fax/Ring och Kommunikationssätt patient i avsnittet Provvärden och dosering, samt avsnittet Brev om 

utskriftsknapparna.  

KNAPPRADEN  

Bredvid menyerna finns knappraden. När du pekar på knappen, ”hoovrar” syns en ledtext. 

Knapp Snabb-

tangent 

Beskrivning 

 

F2 Inför sida 

 

 Avslutar patient/sida. Den används när patient avslutas och skall flyttas till filen 

för inaktuella dokument. (Orsak till avslut registreras under frasknappen Avslut). 

 

 Sidan återställs, vid felinmatning kan sidan återställas som innan den öppnades.  

 

F7 Bläddrar bakåt. 

 

F8 Bläddrar framåt. 

 

 Listar senast sökta patienter. 
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FAQ 

Här finner du svar på vanliga frågor från våra användare. 

INNEHÅLL 

Hur registrerar jag äldre värden? .................................................................................................................. 32 

Hur ändrar jag ett reservpersonnummer till ett riktigt personnummer? ..................................................... 32 

Vi har en ny medarbetare, hur lägger jag upp en ny användare? ................................................................. 33 

Jag vill ändra ett meddelande som ska in i brevet. Hur gör jag? ................................................................... 33 

Vi har patienter som undrar om doseringen skulle kunna komma som SMS eller E-mail, går det? ............ 33 

Min trädbild ser helt annorlunda ur. Det är massa knappar och jag får frågan ”Egen adress är inte satt.  

Göra detta nu?”, hur gör jag för att slippa det och få rätt trädbild? ............................................................. 33 

Jag vill ändra bokningsbara provtagningsdagar, hur gör jag? ....................................................................... 33 

Jag ska avsluta en patient, hur gör jag? ......................................................................................................... 33 

Vad är det för skillnad på avsluta, radera och sudda en patient? ................................................................. 33 

Det finns knappar på trädsidan som heter kolla väckning och sätt väckning, vad är de till? ....................... 34 

Hur gör jag när en patient ska byta från Waran till DOAK? ........................................................................... 34 

 

HUR REGISTRERAR JAG ÄLDRE VÄRDEN? 

Det går att registrera äldre värden på flera sätt. Det sätt vi rekommenderar är att registreringen sker på 

huvudsidan. Det förutsätter att patienten är ny för mottagningen, att det inte finns tidigare värden. 

1. Skriv in patienten och klicka i datumfältet senaste ordination, ändra till ett äldre gällande datum.  

2. För in värdet och hoppa till veckodos och för in veckodosen. Alt. Lämna veckodos tom och hoppa in i 

tabellen och fördela tabletter. 

Det går även att registrera in äldre värden via knappen Alla doser. Tryck F1 för hjälp och följ instruktionerna när 

du öppnat sidan.  

Om värdena inte kommer i datumordning på huvudsidan kan sortering ske med hjälp av Tid.ordinationer i 

menyn Inför. Svara Ja på frågan ”Ska sidans doseringar överskrivas med ”alla doseringar?”. Då flyttas de 

senaste 6 införda värdena från Alla doser till tabellen på huvudsidan. 

HUR ÄNDRAR JAG ETT RESERVPERSONNUMMER TILL ETT RIKTIGT PERSONNUMMER? 

Det görs via Databearbetning i trädbilden. Funktionen kan kräva högre behörighet. Funktionen kan även 

användas om man matat in ett felaktigt personnummer. 

1. Bläddra i listan med piltangenterna eller PG UP och PG DN tills du kommer till DATAFIX personnr-

byte/patientradering och tryck ENTER. 

2. Skriv in det gamla personnumret som inte ska gälla längre enligt anvisning, Kontrollera noggrant att 

du skriver rätt, fyra siffror i årtalet, och bindestrecket måste vara med. 

3. Skriv sen in det nya, kontrollera noggrant så det blir rätt, även här fyra siffror i årtalet, och 

bindestrecket måste med. 
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4. Tryck på knappen Starta pnr byte. VÄNTA tills det står ”KLART” i fältet ”Byte pågår i filen”. 

5. Stäng och gå in och testa att söka upp patienten. 

VI HAR EN NY MEDARBETARE, HUR LÄGGER JAG UPP EN NY ANVÄNDARE? 

Den som lägger upp nya användare måste vara administratör och förvissa sig om att den nya användaren har 

de kunskaper och den utbildning som fordras. Nya användare läggs in från trädbilden och knappen 

inställningar, alla parametrar och från listan välja BAS ANVÄNDARE 3 användare. När sidan är öppnad ger 

hjälptexten bra instruktioner och nås med F1. 

JAG VILL ÄNDRA ETT MEDDELANDE SOM SKA IN I BREVET. HUR GÖR JAG? 

Kräver högre behörighet. Vilka extra meddelanden som finns och hur de är formulerade styrs via Inställningar, 

alla parametrar, AK-meddelanden. När sidan är öppnad ger hjälptexten (F1) en bra förklaring på 

tillvägagångssättet.  

För att ändra i själva brevmallarna, kontakta Journalia. 

VI HAR PATIENTER SOM UNDRAR OM DOSERINGEN SKULLE KUNNA KOMMA SOM SMS ELLER E-

MAIL, GÅR DET? 

Ja, det kan Journalia lösa idag, men det kräver att patienten godkänner att patientuppgifter skickas via SMS 

eller E-mail. Även PUL-ansvarig måsta lämna godkännande. Se även Kommunikationssätt patient i avsnittet 

Provvärden och dosering. 

MIN TRÄDBILD SER HELT ANNORLUNDA UR. DET ÄR MASSA KNAPPAR OCH JAG FÅR FRÅGAN 

”EGEN ADRESS ÄR INTE SATT.  GÖRA DETTA NU?”, HUR GÖR JAG FÖR ATT SLIPPA DET OCH FÅ 

RÄTT TRÄDBILD? 

Frågan erhålls när en ny klient installerats, t.ex. för att Du fått en ny dator. Då är klientinställningarna 

nollställda, vilket systemet känner av och påminner om att inställning behöver göras. 

När frågan om adress dyker upp, svara Ja och se till att det står rätt adress till er mottagning. Stäng fönstret 

och klicka på knappen ”Byt Knappar” från trädbilden. Välj där 81 AK. 

Det går också att gå via inställningar, egen adress, ändra adress och sen byta knappar enligt ovan. 

JAG VILL ÄNDRA BOKNINGSBARA PROVTAGNINGSDAGAR, HUR GÖR JAG? 

Med hjälp av knappen Bokningar bredvid bokningsfältets klocka. Trycks den så kommer man in på en sida som 

möjliggör ändring av bokningsbara dagar. Med F1 visas en bra vägledning i hjälpen. 

JAG SKA AVSLUTA EN PATIENT, HUR GÖR JAG? 

När en patient ska avslutas registreras först vilken orsak det gäller i frasmenyn Avslut. För att sedan flytta 

patienten från aktuella AK-patienter till inaktuella tas sidan bort med den lilla knappen med förkryssat 

dokument i funktionsraden, eller valet Sidan i menyn Ta bort. En fråga visas ”Flytta patientdokument till filen 

för inaktuella patienter?”, svara JA på den frågan så flyttas patienten till filen för inaktuella. 

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ AVSLUTA, RADERA OCH SUDDA EN PATIENT? 

Avsluta en patient innebär som ovan att orsaken registreras under frasmenyn Avslut, därefter klicka på 

knappen med röda krysset i knappraden och svara Ja på frågan ”Flytta patientdokument till filen för inaktuella 
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patienter?”. Datat finns då kvar i systemet, patienten syns inte vid sökningar, men kan enkelt aktiveras igen. 

Detta är det normala när en patient inte längre ska behandlas på avdelningen. 

Radera innebär att en patients data i en gren tas bort och det görs enklast genom att klick på knappen med det 

överkryssade dokumentet, som finns i knappraden längst upp. Om du svarar Nej på frågan ”Flytta 

patientdokument till filen för inaktuella patienter?” visas ytterligare en fråga ”Ska verkligen data raderas?”. 

Om du svarar JA är patienten helt borta från AK-grenen och kan inte återskapas utan Journalias hjälp. Denna 

möjlighet att radera ska verkligen övervägas om den ska göras. Det kan komma situationer då det blir aktuellt 

att titta på gamla doseringar bakåt i tiden även om inte patienten finns på mottagningen längre. Om du svarar 

Nej även på frågan om data verkligen ska raderas händer ingenting.  

Sudda innebär att då försvinner patienten med all data totalt ur systemet. Det går inte att återskapa 

någonting. Det ska inte göras utan att supporten på Journalia kontaktas eller någon med 

administratörrättigheter. Funktionen för sudda nås från trädsidan och knappen ”Datafix”. Denna funktion ska 

inte förväxlas med extra sekretess (spärrfunktion) vilken har kvar alla patientens data men där det blir mer 

”svåråtkomligt”. Sudda kan användas om man t.ex. använt sig själv som testpatient och vill rensa bort de 

registreringarna helt.  

DET FINNS KNAPPAR PÅ TRÄDSIDAN SOM HETER KOLLA VÄCKNING OCH SÄTT VÄCKNING, VAD 

ÄR DE TILL? 

Väckning är en funktion som ger signalljud med popupfönster när nya provvärden från Lab kommer in. Det går 

att ställa in tiden för hur ofta programmet ska gå in och känna av om det kommit in lab-värden att dosera.  Det 

ger frihet att göra andra saker eftersom inkommande provvärden bevakas av programmet och meddelar med 

ljud när provvärden finns att dosera. Kan vara bra just i slutet av dagen då det är bara enstaka prov kvar som 

måste inväntas.  

1. Sätt väckning genom att klicka på knappen och ange i minuter hur ofta programmet kolla filen för 

labprover och meddela. 

2. Kolla väckning används när du inte vill vänta på väckningen. Du kontrollerar när du ändå springer förbi 

datorn, kanske. 

HUR GÖR JAG NÄR EN PATIENT SKA BYTA FRÅN WARAN TILL DOAK? 

1. Sök patienten och behåll markören i regdatum.  

2. Klicka på listboxknappen till fältet för läkemedel och välj DOAK med önskad styrka. 

3. Sidoruta med frågan ”Ändra tidigare registrerat värde?” Besvaras JA 

4. Besvara frågan ”Vill du ange orsak?” med JA, och skriv in orsak. 

5. När du stänger sidan för ”orsak” hamnar markören i reg.datum. 

6. Tryck ENTER. 

7. Svara Ja på frågan ”Inför ny kontroll?” 

8. Labsidan öppnas automatiskt. Registrera labvärden som kreatinin, vikt och skattat GFR-värde, lämna 

sidan med F3 eller gröna krysset. 

9. Doseringen av DOAK fördelas automatiskt baserat fördelningstabellen och markören hamnar i rutan 

för antal veckor till nästa kontroll, normalt 12, 25 eller 52. 

I doseringstabellen syns t.ex. P för Pradaxa sist på raden. I patientens doseringsbrev syns endast rader för 

aktuellt läkemedel (även tidigare rader av samma typ, för patienter som bytt flera gånger). 


