MHV användarmanual – Obstetrix
Här kan du läsa om hur den manuella inmatningen i Graviditetsregistret fungerar för de
landsting som använder Obstetrix journalsystem. På registrets hemsida hittar du även
instruktions-filmer som kan vara till hjälp.
Har du frågor som gäller inmatning av data i registret, kontakta i första hand din SAMBA. Du
kan även skicka frågor till: info@graviditetsregistret.se Har du ett problem som är svårt att
lösa via mail, skriv till info och be oss att ringa upp dig.
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MANUAL MHV-REGISTRERING OBSTETRIX. VERSION 2018

Inloggning
Länk till Graviditetsregistret: www.graviditetsregistret.se. På första sidan hittar du alltid aktuell
information om registret.

För att kunna logga in i Graviditetsregistret krävs ett e-tjänstekort. Logga in genom att klicka på
SITHS (E-tjänstekort) och för in kortets pinkod.

Om du har behörighet till flera mottagningar, välj den mottagning som är aktuell.
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Inskrivningsregistrering
1. Klicka på NY GRAVIDITET i menyn.

2. Skriv in kvinnans personnummer: ÅÅÅÅ-MM-DD samt de fyra sista siffrorna.
3. För patienter med reservnummer ska numret föras in exakt som det är registrerat i
OBSTETRIX-journalen (detta för att journaldata och manuellt inmatade data ska kunna
kopplas ihop). Om reservnummer används ska även kvinnans födelsedatum
registreras: ÅÅÅÅ-MM-DD.
4. Fyll i Datum för första journalförda besök inom MHV: ÅÅÅÅ-MM-DD. (Använd inte
tabbtangenten när du fyller i datum). Klicka på SÖK.

5. Nu öppnas inskrivningsregistreringen. Fyll i uppgifterna.
6. Om det saknas uppgifter som ska matas in senare klicka på SPARA UTKAST. Välj SPARA
om du är helt färdig.
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Bevakningslistan
Klicka på BEVAKNING i menyn. En lista över mottagningens pågående registreringar visas nu.
Du hittar dina egna patienter genom att skriva in ditt HSAID under BM i menyn och sedan
klicka på VISA.

Visa samtliga registreringar på en sida
Antalet poster (rader) i Bevakningslistan är förinställt till 20. Om du vill se samtliga poster på
samma sida skriver du in önskat antal (i det här fallet 23) och klickar på UPPDATERA.

Filtrera i Bevakningslistan
I menyn kan du begränsa vad som visas utifrån olika urval. Till exempel kan du söka på uppföljningar som sparats som utkast och inte är färdiga. Klicka på den lilla svarta pilen. Gör ditt
val och klicka på Visa. (Se till att eventuellt filter från en tidigare sökning är borttaget när du
gör en ny sökning).

Du kan även söka på patienter inskrivna mellan vissa datum. Klicka på ”tratten” till höger om
Första besök och fyll i datumen som på bilden nedan: ÅÅÅÅ-MM-DD. Klicka sedan på Visa.
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Vill du se dina samtliga registreringar; både klara och inte klara, välj det tomma blå fältet i rullmenyn och klicka på VISA.

Sortera i Bevakningslistan
Det går att sortera i alla kolumner för att hitta den registrering som söks för att sedan klicka på
den valda raden. I bilden nedan visas hur registreringarna har sorterats med det äldsta
datumet överst. Du sorterar genom att klicka på rubriken Första besök. Genom att upprepade
klick kan du ändra mellan stigande och fallande ordning. En liten triangel visar status.

Du kan tex även sortera så att dina Utkast ligger överst, för att lättare hålla reda på dem.

Hitta patienter med färdiga, sparade registreringar (OK-OK)
Patienter med sparade Inskrivnings- och uppföljningsregistreringar, (OK-OK) får du fram genom
att välja Ja under Klar i menyn och klicka på VISA. Att registreringen ligger kvar kan bero på att
patienten fött barn i annat landsting eller att graviditeten har avslutats på grund av missfall
eller fosterskada. En annan orsak kan vara att registreringen är felaktig så att journaldata och
manuell data inte kan kopplas samman. Läs mer i manualen Rensa i Bevakningslistan. I listan
hittar du även de patienter som slutat på din mottagning (OK-Tom). Mer om patienter som
flyttar under graviditeten kan du läsa på sid 7.
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Uppföljningsregistrering
För att mata in en Uppföljningsregistrering, klicka på BEVAKNING i menyn. Ta sedan fram
patienten genom att skriva in person/reservnummer i Bevakningslistan. Klicka på VISA. Öppna
Uppföljningsregistreringen genom att klicka på Tom/Utkast under Uppföljning.

Nu öppnas Uppföljningsregistreringen. Fyll i uppgifterna. Om det saknas uppgifter som ska
matas in senare – till exempel efterkontroll - klicka på SPARA UTKAST. Välj Annars SPARA.

Vid intrauterin fosterdöd
I händelse av intrauterin fosterdöd, IUFD, fylls Uppföljningsregistreringen i på vanligt sätt. I
journaldata finns uppgift om IUFD med.
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Om graviditeten avbryts och ska avslutas i registret
Om graviditeten inte avslutades med förlossning efter graviditetsvecka 22+0, väljer man ett
alternativ från översta rullisten Uppföljningsregistreringen. Då graviditeten resulterat i ett
missfall eller ett avbrytande på grund av fosterskada, visas nu de frågor som måste registreras
manuellt. Under Vet ej registreras övriga orsaker till avbrytande.
OBS! Fyll aldrig i Uppföljningsregistreringen om kvinnan flyttar till annan mottagning under
graviditeten. Då ska du i stället bocka för rutan ”Flyttat från på denna mottagning” i Inskrivningsregistreringen. Läs mer på sid 8.

Gamla registreringar
GAMLA REGISTRERINGAR visar graviditeter som är färdigregistrerade och kopplade till journaldata. För att justera en komplett registrering gör du så här:
1.
2.
3.
4.
5.

Skriv in patientens personnummer/reservnummer
Klicka på VISA. Du får nu upp ett ”träd” till vänster.
Klicka på Uppföljningsregistrering i trädet, om det är den du vill ändra på.
Fyll i dina kompletteringar eller ändra de uppgifter som inte stämmer.
SPARA
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Patient som flyttar under graviditeten
Patient som flyttar från min mottagning under graviditeten.
1. Öppna inskrivningsregistreringen i Bevakningslistan.
2. Kryssa i rutan ”Flyttat från denna mottagning”.
3. Klicka på SPARA.
4. Patienten försvinner nu utom synhåll från Bevakningslistan. Klart! Nu är det den
mottagande enhetens tur att ta över och göra en uppföljningsregistrering.

För att ta fram patienten igen välj JA under Klart i Bevakningslistans meny. Registreringen kommer ligga kvar, även efter att mottagande Bmm har plockat upp henne, till dess data från journal har kopplats ihop med den manuella registreringen.

Patient som flyttat till mig från en från en annan mottagning.
OBS! Vänta att göra någonting tills det är dags för Uppföljningsregistreringen.
1. Klicka på NY GRAVIDITET och fyll i person/reservnummer.
2. Fyll i inskrivningsdatum på förra mottagningen. (Du behöver inte skriva in
inskrivningsdatumet exakt om du inte vet datumet, det kan räcka med år och månad.
Registret tillåter en felmarginal på ca 30 dagar).
3. Klicka på SÖK.
4. Du ska nu upp en ifylld Inskrivningsregistrering.
5. Klicka på SPARA.
6. Registreringen ligger nu i Bevakningslistan.
7. Klicka på TOM under Uppföljning i menyn för att göra en Uppföljningsregistrering.
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Flytt mellan landsting med olika journalsystem
1. I vissa fall där patienten flyttar mellan Cosmic/Partus- & Obstetrix-landsting, hamnar
du i trädet Patientöversikt efter NY GRAVIDITET/SÖK:
2. Klicka på Uppföljningsregistrering i trädet
3. Fyll i uppgifterna och SPARA
Patient med reservnummer som byter landsting
Du får göra en helt ny Inskrivningsregistrering när en patient med reservnummer flyttar från
ett landsting till ett annat. (Då reservnummerformaten skiljer sig mellan landstingen).
1. Välj NY GRAVIDITET.
2. Fyll i reservnummer och födelsedatum.
3. Fyll i patientens ursprungliga inskrivningsdatum på den första mottagningen, om du
har det. Fyll i övriga uppgifter.
4. SPARA.

Övrigt
Patienten går inte att hitta
Om du följt alla instruktioner till punkt och pricka och fortfarande inte hittar henne kan det
vara så att patienten aldrig skrivits in. Gör därför en ny Inskrivning – Registret kommer att
protestera om patienten trots allt är inskriven. Kontakta då din SAMBA eller
info@gravidtetsregistret.se så får du hjälp.
Ändra i registreringen
Det går att ändra på uppgifter efter det att registreringen är sparad, tex ändra från
reservnummer till personnummer. Gör så här:
1. Öppna Inskrivningsregistreringen.
2. Radera Reservnumret
3. Radera Födelsedatum
4. Fyll i personnumret i fälten för Personnummer (utan att använda tab-tangenten)
5. När personnumret är ifyllt hämtas för- och efternamn automatiskt från SPAR-databasen.
6. SPARA
Om fel namn visas i registreringen
Om fel namn visas i inskrivningsformuläret har du troligtvis skrivit in ett felaktigt personnummer. Avbryt då inskrivningen helt och börja om från punkt 1 ovan.
Vid felmeddelande
Kontakta registret info@graviditetsregistret.se . Det kan tex vara en patient som har tackat
nej till att deltaga i Graviditetsregistret.

9

