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SNABBTANGENTER
CTRL + (understruken
bokstav)

Då det finns en dubbel understrykning under en bokstav
på knappar innebär det att funktionen kan nås genom att trycka Ctrl+ den
understrukna bokstaven. Exempelvis Ctrl+A för Alla kontroller.

F1

Visar hjälptext för markerat fält eller sidan som presenteras.

F2

Stänger patient, eller genererar nytt tomt dokument.

F3

Stänger sidan/fönstret.

F5
F7

Omskrivning av sidan alternativt om man befinner sig i en hjälptext då F5 ger
innehållsförteckning.
Bläddra bakåt till föregående patient/dokument/registrering.

F8

Bläddra framåt till nästa patient/dokument/registrering.

ENTER

PAGE UP

Kontrollerar inmatning i fält och förflyttar till nästa fält alternativt bekräftar
förvalda knappar med markerad ram vid val.
Kontrollerar inmatning i fält och förflyttar till nästa fält. Flyttar markerad ram
till nästa knapp vid val.
Bläddrar uppåt en sida i taget.

PAGE DOWN

Bläddrar nedåt en sida i taget.

ALT+PIL NER

Visar listan när markören befinner sig i fält med listboxknapp.

ALT+PIL HÖGER
ALT+PIL VÄNSTER

Bläddrar framåt för frasmenysidor.
Bläddrar bakåt för frasmenysidor.

INSERT

Slår av och på Insert-läge (överskrivning av text i fält).
Smal markör i fält = överskrivning
Fet markör i fält = lägger till text utan funktion för överskrivning

TAB

MENYRAD
Införa sida, samma som F2.
Raderar patient eller sida. Används för att flytta patientsidan till inaktuella dokument.
Återställer sidan som den var innan öppnande, används
vid exempelvis felregistrering.
Bläddrar bakåt alt. framåt, samma som F7 och F8.
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Lista med senast sökta patienter. Historik.

FUNKTIONER
PAUSA SYSTEMET

SPARA

Inloggning sker med SITHS-kort och när kortet dras ur
kortläsaren pausas systemet, pausfunktionen kan dröja några
sekunder innan den slås på.
Det finns ingen specifik Spara-knapp utan allt som
registreras skall normalt sparas per automatik, i vissa fall
frågar systemet om att spara då fält lämnas.

STÄNGA

Tryck F3 alt klicka på Stäng-knapp eller det gröna krysset
uppe till höger.

AVSTÄNGNING/UTLOGGNING

Tryck F3 för att komma till startsidan, tryck därefter alt+F4
för att avsluta systemet helt eller klicka på knappen Avsluta.
Dras SITHS-kortet pausas systemet, men stängs därefter vid
längre inaktivitet.

INFÖRA TEXT

Systemet tillämpar överskrivning då text införs i fälten. För
att avaktivera överskrivning och istället inskjuta text
används Insert-tangenten. Markören i textrutan blir då lite
bredare.

FÖRFLYTTNING MELLAN FÄLTEN

Minimera användning av datormusen. Använd ENTER för
att förflytta markören mellan fälten där information matas in
(undantag för de funktioner som används mindre frekvent
och nås genom att klicka med muspekaren).
Listan för funktionen nås genom att trycka ALT+PIL NER
när markören står i fältet. För att bläddra i listan används
PIL UPP och PIL NER och för att välja tryck ENTER.
På de ställen det finns listboxknappar i systemet använd
dessa för att välja ditt alternativ istället för att skriva själv i
fälten. Detta för att kopplingarna i systemet skall fungera
som avsett.
Om ingen patient är vald visas en översikt över enhetens attgöra-lista för valt datum.
Om patient är vald visas patienthistorik.
Återfinns under knappen Bokningar. Bokningsbar kalender
kan läggas upp för alla enheter år för år och ej bokningsbara
dagar kan läggas till. Röda dagar och helgdagar är
automatiskt ej bokningsbara i kalendern.

LISTBOXKNAPPAR

ÖVERSIKT

KALENDERFUNKTION
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STARTSIDA JOURNALIA AK

Startsidan i Journalia AK har olika knappar som har olika behörighetsstyrning beroende av
inloggad användares behörighet.
[AK monitor] – Här nås doseringssidan och det är här man kan söka information om specifik
patient.
[AK kallelser] – Genväg för att kunna skapa kallelsebrev (för användare med begränsad
behörighet).
[AK påminnelser] – Genväg för att kunna skapa påminnelsebrev (för användare med
begränsad behörighet).
[AK omprövningar] – Genväg för att kunna skapa omprövningsbrev (för användare med
begränsad behörighet).
[AK kontroll] – Här kontrolleras dagens arbete och brev skickas iväg från systemet.
[AK rapporter] – Här kan statistik kontrolleras för enheten.

Övriga knappar används av systemadministratörer.
För att avsluta systemet klicka på knappen [Avsluta] på startsidan eller tryck F4.
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AK MONITOR
Knappen [AK monitor] ger åtkomst till doseringssida med funktioner för att dosera, hantera
provsvar, skapa brev till patienten, skapa listor och registrera information.

Doseringssida – AK Monitor
Doseringssida kan grovt delas in i tre delar enligt nedan markering på bilden:
1 – Patientinformation
2 – Dosering och uppföljning
3 – Frasmenyer (Knappar)

1 – Patientinformation
Nedan följer en presentation av fälten, de fält som är markerade med en *(stjärna) är de som
är obligatoriska och ska fyllas i vid nyregistrering.
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Personnummer och namn måste finnas för att det ska gå att införa andra uppgifter.
Patientuppgifter redigeras under knappen [Adress, telefon, anhöriga], om en tillfällig adress
har angivits så presenteras patientens namn med gul bakgrund för att uppmärksamma detta.
Ålder presenterar patientens aktuella ålder i år. Fältet färgas rosa om patienten är över 80 år.
Kön visar patientens könstillhörighet, kan korrigeras i patientregistret.
Knappen [Doseringslista] är en genväg för att komma till enhetens Doseringslista för
inhämtande av inkomna provsvar från lab.
Knappen [Reg. Ny kontroll] används om ny kontroll ska registreras manuellt istället för att
provsvar ska importeras från Doseringslistan.
Registreringsdatum & klocka presenterar det datum då senaste kontrollen registrerades för
patienten och Registrerare anger vem som gjorde denna kontroll.
Plats – AK-enhet anger vilken vårdenhet som patienten tillhör. Ska patienten byta ansvarig
vårdenhet behöver platsen för patienten korrigeras av den enhet som idag är ansvarig enhet
för patienten (lämnande enhet) då denna redigering inte kan göras för en patient som inte
tillhör den enhet som inloggad användare tillhör.
Behandlingsorsak väljs utifrån rullist och flera orsaker kan kombineras (max 3 olika) men
max 60 tecken kan presenteras i fältet, men all information finns registrerad för patienten.
Behandlingsorsak för mekaniska klaffar märks ut med röd bakgrund i fältet.
AK-läkemedel och mg/tabl väljs utifrån rullist och anger patientens aktuella AK-läkemedel
och styrkan på detta. Fältet för läkemedel är gulmarkerat vid valt NOAK-preparat.
½-tablett – rutan markeras om man önskar fördela halva tabletter jämnt över veckodagarna
även när doseringen är mer än 1 tablett/dag (gäller för Waran).
Patientansvarig enhet/läkare här anges antingen patientansvarig läkare eller vem som är
ansvarig enhet för patienten.
Provtagningstyp används främst för att markera ut om en patient använder CoaguChek vilket
då benämns med CC i fältet. Kan annars lämnas blankt.
Behandlingsstart är datum för påbörjad antikoagulantiabehandling. Fylls automatiskt i med
dagens datum vid registrering men kan korrigeras.
Behandlingstid väljs ifrån rullist och kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad beroende av
behandlingsorsaken och är det som styr vilket datum som blir slut-/omprövningsdatum.
I fälten för Elkonvertering och Ablation kan eventuellt. datum för händelse noteras.
Slut/omprövning är det datum då patientens behandling behöver följas upp för att säkerställa
att denna ska avslutas, förändras eller fortgå som tidigare. Fältet färgas gult när datumet har
passerat och uppföljning behöver ske.
Dagar kvar presenterar även hur många dagar det är kvar till det aktuella datumet alternativt
hur många dagar som redan har passerat sedan det aktuella datumet. Då datumet har passerat
anges siffran med ett minustecken framför antalet dagar kvar.
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2 – Dosering och uppföljning
Nedan följer en presentation av fälten för uppföljning och dosering uppdelat i tre stycken.
Knappar

[Alla kontroller] presenterar patientens alla kontroller som en historik, då endast de sex
senaste kontrollerna presenteras på doseringssidan.
[Bevakning] kan läggas till under knappen Bevakning och finns en bevakning inlagd för
patienten färgas knappen orange.
[Diagram] presentera statistik över patientens provsvar (PK/INR) och dosering i en
diagramöversikt.
[Medd] – Extra meddelande till patientens senaste kontroll kan läggas till under knappen
Meddelande, där fördefinierade fraser finns att välja på.
[Lab.lista] presenterar alla provsvar i en provsvarsöversikt, här kan även t ex vikt läggas till
för patienter som står på NOAK, så att eGFR kan räknas ut mer korrekt för patienten.
[Lab.kmt] (Lab kommentar) färgas blå om det finns en kommentar till senast importerade
provsvaret som presenteras i sin helhet genom att klicka på knappen. Historik för
lab.kommentarer kan ses från Lab-listan.
[Extra LMH] – här ordineras vid behov extra LMH, knappen färgas blå om LMH finns
ordinerat för senaste kontrollen och grå om tidigare ordinationer finns. Historik återfinns
genom att klicka på knappen.

Kolumner för doseringsinformation
På doseringssidan presenteras de senast gjorda kontrollerna med den senaste kontrollen
(aktuell dosering) på nedersta raden.

1. Medd – Här presenteras förkortning av eventuellt meddelanden som har lagts till vid
aktuellt doseringstillfälle och som även kommer med på patientens doseringsbrev. Dessa
meddelanden kan läsas genom att högerklicka på aktuellt fält.
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2. Kontroll – Presenterar datum för när kontrollen var gjord, kan korrigeras om provtagning
gjordes annan dag än kontrollen registreras, datum för nästa kontroll utgår alltid från
senaste provtagningsdatum som är det datum som presenteras under fältet för senaste
kontroll (11).
3. Provsvar – presenterar aktuellt provsvar för varje kontrolltillfälle. Fältet till höger om
provsvaret visar om provvärdet är under (<), inom (=) eller över (>) målvärdet. Ett
utropstecken visas för värden som ligger utanför målvärdet men är planerade att vara så.
4. Medelvärdet av provsvaren visas med blå text utanför fälten om det finns fyra eller fler
provsvar.
5. Dos/v mg – visar aktuell veckodos, veckodosen kan justeras med pil upp och pil ner. När
doseringen förändras visas den procentuella ändringen med grön text ovanför
veckodosfältet (9).
6. Tabletter per dag – presenterar hur många tabletter patienten ska ta varje dag samt
summerar även antalet tabletter per vecka (10).
7. Bokstaven som står angiven refererar till valt AK-läkemedel, t ex W för Waran.
8. VI presenterar valt veckointervall till nästa kontroll vid varje kontrolltillfälle.
12. Doserat av presenterar namn och användar-ID på den som registrerat doseringen.
13. Dosansvarig kan väljas om dosering anges på uppdrag av annan ansvarig ordinatör.

Kompletterande uppgifter för uppföljning
Fält som är markerade med en *(stjärna) är de som är obligatoriska och som ska vara ifyllda
vid nyregistrering och sedan vid varje kontroll för optimal uppföljning.

Datum för senaste kontroll – Behöver finnas vid registrering av ny kontroll, kan med fördel
korrigeras till provtagningsdatum då datum för nästa kontroll utgår från föregående
provtagningsdatum och inte datum för registrerad kontroll.
Provsvar behöver finnas, om inget provsvar inkommit via integration från lab kan manuell
registrering göras.
Veckodos i mg och dos per veckodag behöver vara angivet korrekt, båda dessa uppgifter
presenteras på patientens doseringsbrev (Waran). Hjälp med hur delade doser anges korrekt
presenteras med kortkommandon under doseringsraden.
Doserat av bör stå angivet, inloggad användare blir förvald. Det är också inloggad användare
som kommer stå som avsändare på de brev som produceras till patienten.
Om PK< - detta fält bör fyllas i för patienter som behandlas med Waran för att automatiskt få
upp kontrollfråga om extra LMH om PK är lägre än det gränsvärde som väljs.
Detta fält färgas utifrån angivna riskfaktorer HASBLED, CHAD2 och CHAD2VASC, fältet
blir gult om värdet överstiger 2 och rött om värdet överstiger 4. Poängen räknas automatiskt
utifrån angivna risker under knappen [Risker].
Målvärde har en grundinställning, ska patienten ha annan inställning ändras detta bara
manuellt, avviker målvärdet från grundinställningen (2.0-3.0 för Waran) färgas fältet gult.

8

Användarmanual Journalia AK

2022-01-07

Målvärdet utgår från valt AK-läkemedel och för NOAK-preparaten anges istället målvärde för
GFR. Finns inget målvärde angivet kan med fördel valt AK-läkemedel väljas på nytt i listan
för att uppdatera fältet.
Intern kommentar gällande senaste kontroll – i detta fält kan en kommentar anges för
aktuellt provtillfälle, denna kommentar hamnar som en notering längst till vänster framför
aktuell rads kontroll och det går att läsa denna genom att högerklicka på noteringen kmt.
För patienter med NOAK-behandling anges alltid resultatet av senaste kontrollens uppmätta
värde för eGFR som intern kommentar.
Nästa kontroll om veckor – här anges vilket veckointervall som ska gälla tills nästa kontroll.
Utifrån angiver veckointervall och senaste provtagningsdatum presenterar systemet
automatiskt ett förslag på datum för nästa kontroll.
Datum för nästa kontroll går att korrigera, kan ändras med pil upp/pil ner eller skrivas över
manuellt. Även provtagningstid kan läggas till om önskemål finns om det.
Kommunikationssätt patient väljs utifrån hur patienten önskar få sina doserings- och
uppföljningsbrev och vissa alternativ kan kombineras, t ex om både patienten och
kommunsköterska ska kunna ta del av informationen.
Intern information gällande patientens behandling – Här anges generell information som
bör noteras varje gång patientens doseringssida öppnas. Denna information sparas till dess att
den skrivs över med ny information eller tas bort om den är inaktuell, ingen historik finns för
fältet.
[KLAR-knappen] används när man är klar med dosering och uppföljning.
Via knappen [Bokningar] kan kalender för bokningsbara datum korrigeras, t ex om det finns
dagar som inte ska vara bokningsbara på enheten så kan dessa dagar markeras ut i kalendern
och blir då ej bokningsbara dagar. Helgdagar är automatiskt ej bokningsbara dagar.
Doseringssida – Waran-patient
PK(INR) presenteras som provsvar. Målvärde utgår från vald behandlingsorsak och
läkemedel men kan korrigeras. Om PK< bör fyllas i för extra kontroll vid lågt PK-värde.
½-tablett bockas i om man önskar fördela alla veckans doser jämnt, önskas dosering främst i
hela tabletter ska rutan inte vara i bockad.
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Doseringssida – NOAK-patient
Fältet för läkemedel är gulmarkerat vid NOAK-preparat och fälten för provsvar och
internkommentar är svartmarkerade. Kreatinin är det värde som presenteras i fältet för
provsvar och eGFR presenteras på raden för intern kommentar. Absolut GFR kan ses i Lablistan om längd och vikt angivits. Finns vikt angiven i Lab-listan presenteras detta ute i
vänsterkanten. Målvärde utgår från valt AK-läkemedel och kan korrigeras.

3 – Frasmenyer (Knappar)

Knapparna längst ner på doseringssidan färgmarkeras om information finns registrerad. Finns
aktuell pågående information blir knappen blå (registrering gjord idag) finns historisk
information blir knappen grå. För att ta del av historisk information högerklicka på aktuell
knapp. All information som registreras under de olika frasmenyerna (knapparna) summeras
även och kan ses i patientens översikt.
[Översikten] presenterar all historik för patientens alla händelser, men blir lätt oöverskådlig.
För att bläddra mellan de olika frasmenyerna och de olika sidorna under respektive knapp för
att kunna göra registreringar klicka på pilknapparna eller knappen med flera sidor för att
komma till rätt sida för registrering.

[Checklista] – här återfinns checklista för nystart av AK-behandling och för larmvärden.
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[Blödning] – registrering av eventuellt blödningar och vilken grad.
[Retrombos] – registrering av retromboser, dess lokalisation, eventuellt vårdtid m.m.
[Elkonverterad] – här kan elkonvertering registreras samt resultatet av denna.
[Ablation] – här kan registrering av utförd ablation göras.
[Risker] – här kan eventuellt risker registreras, blödningsrisker och/eller trombosrisker som
delas upp i två olika register. Registrering görs enligt HASBLED, CHAD2 och
CHAD2VASC.
[Auricula-ant.] (Auricula-anteckning) – här presenteras eventuellt tidigare anteckningar som
fanns gjorda i Auricula ordinationsstöd, som var systemet som användes före Journalia AK.
[Kallelse] – genväg för att skapa kallelsebrev för den enskilde patienten.
[Påminnelse] – genväg för att skapa påminnelsebrev för den enskilde patienten.
[Ömprövning] – från denna knapp kan omprövningsunderlag skrivas ut till läkare för
uppföljning av patientens behandling, när omprövning gjorts registreras det under knappen
och omprövningsdatum flyttas fram.
[Annat brev] – är en genväg till att kunna välja bland alla brevmallar, vilka även nås via
listboxknappen Lista med fler funktioner och valet Brevproduktion.
[CC Återbesök] – här återfinns checklista på vad som är lämpligt att gå igenom vid återbesök
för patienter som har hemmamätningsinstrument CoaguChek.
[Avslutsorsak] – här registreras avslut av behandling med avslutsorsak. Observera att om
behandlingen ska avslutas helt så ska även patientens doseringssida inaktiveras (för mer info
se avsnitt Avslut av patient).
[Utskrift standard] – knappen färgas blå om utskrift har skapats för senaste dosering,
datumet ovanför knappen presenterar senaste tidpunkten då utskrift gjordes och av vem
(signatur). Utskrift standard syftar till patientens valda kommunikationssätt t ex E-brev.
[Extra utskrift (till avd.)] – Ej anpassad utskrift, används ej.
[Utskrift papper (till pat.)] – denna utskrift skriver ut en papperskopia av senaste doseringseller uppföljningsbrevet.

Knappen Översikt – Dagens ”Att göra”

Utan patient aktiv på doseringssidan
Funktionen Översikt syftar till att ge användaren överblick över dagens arbete samt att
kontrollera att arbetsuppgifter ej finns kvar att göra för de patienter som tillhör enheten.
Klicka på knappen [Starta analys] för att göra en analys av valt datum (dagens datum är
förvalt). För att korrigera datum används ikonerna med – och + till höger om datumfältet.
Listan presenterar antalet patienter per urval.
För att göra en total översikt oavsett datum för registrering klicka på knappen med det röda
krysset [X] för att tömma datumfältet och klicka därefter på [Starta analys].
Då presenteras vårdenhetens alla patienter i urvalet och ger således även en kontroll av om det
finns patienter på er enhet där åtgärd krävs.
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Avlidna patienter markeras med svart och dessa behöver avslutas på korrekt sätt i
systemet så att de inte längre presenteras i olika listor och urval.

Grönt = Ingen åtgärd krävs
Gult = Bör kontrolleras/hanteras
Orange = Bör kontrolleras/hanteras
Rött = Bör åtgärdas (t ex datum har passerat, uteblivna, saknar datum för nästa kontroll,
saknar dosering)
För att öppna en lista för respektive urval klicka på den färgade rutan för urvalet.
Urvalet presenteras, för utskrift av listan klicka på knappen [Utskrift].
För att från listan aktivera en patients doseringssida sätt markören på önskad rad och tryck
Enter.
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För att återgå från patientens doseringssida till listan stäng med F3 eller klicka på
knappen [Stäng] för att komma tillbaka till urvalslistan.
Knappen [Översikt] med patient aktiv på doseringssidan presenterar översikt av aktuell
patients historik. För att avsluta patient tryck F2 för att kunna nå enhetens ”att göra” via
knappen [Översikt].

Söka patient
För att söka patient ange personnummer i rutan för Personnr. För att söka patient bland
dina senast besökta patienter skriv H och tryck Enter i fältet för personnummer eller klicka på
den gröna boken i verktygsfältet.
Förflytta dig mellan fälten med hjälp av Enter eller Tab.

I de fall användaren har enbart behörighet LÄS alternativt LÄS+BREV presenteras patientens
doseringssida med Läsläge, vilket innebär att inga korrigeringar är möjliga.

Detta gäller också om den patient som söks fram tillhör annan enhet än vad användaren är
inloggad på. Samt om två användare aktiverar samma patient samtidigt, då får den som
aktiverar patienten sist endast läsläge.
I de fall användare söker patient som behandlas på annan enhet visas även information om
detta där ställning får tas till om åtkomst skall ske.
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Ny patient
För att registrera ny patient i Journalia AK ange personnummer i rutan för personnummer
och tryck Enter. Information visas om att angiven patient ej finns i patientregistret skall
patienten införas? Bekräfta med Ja.

Patientregistret

öppnas automatiskt.

Tryck Tab för att komma vidare från fältet med personnummer. Slagning mot
folkbokföringsregistret görs automatiskt och patientens uppgifter fylls i, manuell kontroll mot
folkbokföringsregistret kan göras genom att trycka på knappen [Folkbokf].
Kontrollera och komplettera eventuellt uppgifterna samt vid behov registrera uppgift om
spärr och/eller sekretess.
Det är Tilltalsnamn (kan korrigeras) och Efternamn som presenteras som Fullständigt namn
för patienten. Kön kan sättas till M (man), K (kvinna) eller X (ickebinär).

Automatisk slagning mot folkbokföringen sker varje helg för att säkerställa aktuell
information i Journalia AK. Uppdatering av adressuppgifter sker om patientens
folkbokföringsadress är angiven samt att registreringar för avlidna uppdateras. Om alternativ
adress är angiven (t ex adress till sommarstuga) så uppdateras inte adressuppgifterna
automatiskt.
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I fältet Fax kan faxnummer till distriktssköterska eller kommunsköterska dit brev ska faxas
fyllas i, detta faxnummer kommer då med på pappersutskriften av doserings- och
uppföljningsbreven.
Tryck på [Stäng] eller tryck F3. Följande meddelande visas: Angiven patient finns ej i AK
Antikoagulantia. Skall patienten införas? Bekräfta med Ja.

Tryck Tab för att förflytta markören mellan fälten. Ange Behandlingsorsak genom att välja
orsak via listboxknappen. Flera behandlingsorsaker kan kombineras, lägg till ytterligare
behandlingsorsak genom att åter välja i listan och svara Ja på kontrollfrågan som visas om
flera behandlingsorsaker ska gälla.

Välj aktuellt AK läkemedel, Waran är förvalt. För att ändra klicka på listboxknappen och välj
läkemedel från listan.

Ange datum för behandlingsstart och behandlingstid. Vald behandlingstid genererar ett
datum i fältet för slut/omprövning. Datumet i fältet för slut/omprövning är styrande för när
patient kommer upp på omprövningslista.
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Fälten för patientansvarig enhet/läkare kan fyllas i genom val från listboxknappar. Likaså
kan provtagningstyp anges, vilket främst är aktuellt för patient med CoaguChek, i övrigt kan
fältet för provtagningstyp lämnas blankt.

Använd alltid Tab eller Enter för att förflytta markören mellan fälten. För ny registrering av
provsvar och dosering se avsitt Dosera.
Vid uppstart av ny behandling finns det en standardjournal i VAS för distriktssköterskor och
sjuksköterskor att använda vid dokumentation, AK-journal uppstart, se bild nedan.
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Doseringslistan – Dosera med nytt provsvar
Doseringslistan nås genom att klicka på den ljusgröna knappen [Doseringslista] i mitten på
doseringssidan eller genom att välja Doseringslista under den stora listboxknappen till vänster
om fältet för personnummer. Här listas patienter med provsvar som inkommit via LABintegration.
När Doseringslistan öppnas presenteras ett meddelande med urval att hämta en omgång
PK(INR), ange det antal patienter som ska hämtas in till listan, förvalt är 10 st.
Alternativt välj [Lista NOAK-pat. med nya Krea/GFR] för att hantera inkomna
kreatininvärden.

Observera att för läkare med ordinationsrätt presenteras även en kontrollfråga om läkaren
önskar hämta alla provsvar som markerats ska `hanteras av läkare´, då denna funktionalitet
inte används så ska läkaren på denna fråga svara Nej för att få med alla inkomna provsvar.

För att sortera eller göra urval bland inkomna provsvar kan knapparna [Inom], [Under] och
[Över] patienternas målvärde användas samt [PK<1.8] och [PK>4.0] om dessa patienter
exempelvis önskas hanteras först. Då visas valda provsvar utifrån den funktion man valt.

Glöm inte återlämna listan om alla valda patienter på listan inte hanterats!
Detta är viktigt då patienterna på din lista inte kan hämtas in på Doseringslistan av annan
användare så länge de återfinns på din lista.
Klicka på knappen [Återlämna (töm listan)] eller tryck Ctrl+F7.
För att skapa urval och hantera flera patienter i följd skall listan stängas genom att trycka F3
eller på knappen [Stäng]. Då presenteras första patienten på listan och sedan övriga i tur och
ordning när dosering och klarmarkering gjorts för respektive patient.
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Genom att dubbelklicka på en patient i listan eller markera rad och trycka Enter väljs i stället
den patienten direkt ifrån listan och kan hanteras separat, men då måste Doseringslistan
öppnas igen för att komma åt nästa patient.
När Doseringslistan stängs och patientens doseringssida öppnas importeras provsvaret och
aktuell dosering kan korrigeras vid behov. Veckodos anges i första fältet och antal tabletter
korrigeras automatiskt utifrån denna. För att korrigera veckodos kan pil upp och pil ned på
tangentbordet användas, alternativt skrivs summan av veckodosen in i fältet manuellt.
Korrigering kan även göras i doseringsfälten genom att ändra antal tabletter, observera då att
halva tabletter och ¾ och ¼ tabletter anges med hjälp av de kortkommandon som anges under
doseringsraden.

Meddelande till patient
Extra meddelande till patient skapas genom att klicka på knappen Medd till vänster om fältet
för senaste kontroll på doseringssidan. Här kan man välja ett förifyllt meddelande eller skriva
fritext alternativt korrigera ett förifyllt meddelande.

Observera Insert-läge om meddelande ska redigeras. Smal eller tjock markör.
Smal markör = texten överskrivs
Tjock markör = texten infogas
Observera även att automatiskt radbrytsfunktion inte finns, utan radbryt får anpassas manuellt
för att testen ska kunna passas in på ett korrekt sätt på brevet som kommer produceras.
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Redigeras meddelande kommer följdfråga när meddelandet sparas, för att spara ändringarna i
det skrivna meddelandet välj Ja.

I rutan för Medd anges meddelandekoden för det meddelande som skapats och är synlig på
patientens doseringssida för de senaste kontrollerna. För att visa meddelande klicka i
meddelanderutan.

Tidigare meddelanden till patienten kan alltid läsas i sin helhet under [Alla kontroller] samt i
patientens [Översikt].

Extra LMH
Gränsvärde för när extra LMH ska ges till patienten anges i fältet om PK<. Ligger patientens
gränsvärde under detta värde kommer ett meddelande med fråga om extra LMH ska ordineras
att presenteras vid import av provsvar.
För att ordinera extra LMH klicka på knappen [Extra LMH], alternativt svara Ja på frågan
som presenteras.
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Välj läkemedel med hjälp av rullisten (fylls i på nedersta raden).
Morgondos (dos 1) och kvällsdos (dos 2) kan läggas till.
Observera! Vid endast ett doseringstillfälle/dag skall detta anges i fältet LMH läkemedel
&dos (1), oavsett tidpunkt för administrering. Detta för att doseringsinformationen skall
komma med på brevet i meddelande till patient.
Ange datum för start och slut för respektive dos, piltangenterna upp/ner kan användas för att
korrigera datum. Stäng fönstret med F3.

Välj därefter till meddelande för extra LMH (H+) så att informationen om doseringen av extra
LMH kommer med på patientens brev, korrigera om behov finns.

Uppföljning
Datum för nästa kontroll utgår ifrån det veckointervall som angivits och senast registrerade
kontrolldatum. Utifrån denna information presenteras föreslaget datum för uppföljning vilket
kan korrigeras manuellt eller genom att trycka pil upp/pil ned. Klockslag för provtagning kan
läggas till vid behov. Datumet för nästa kontroll presenteras på doseringsbrev (Waran)
alternativt uppföljningsbrev (NOAK) som skickas till patienten.
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När dosering genomförts och kontrollen av patienten är klar markeras patienten som klar och
fråga om att göra utskrift visas. Ska brev skrivas ut till patienten utifrån angivet
kommunikationssätt svara Ja på frågan som visas. Utskrift standard syftar till valt
kommunikationssätt för patienten och kan således vara olika.

Brev som skapas till patienten är doseringsbrev för patient med Waran-behandling och
uppföljningsbrev för patient med NOAK-behandling.
I doseringsbrevet återfinns information om senaste provsvar, aktuell dosering och datum för
nästa kontroll.

I uppföljningsbrevet för NOAK ges information om senaste provsvar, aktuell behandling och
när nästa kontroll planeras.
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Patientens alla skapade brev kan ses under listboxknappen Lista med fler funktioner - Klara
brev. För att bläddra mellan breven använd de blå pilarna eller tryck F7 (bakåt) och F8
(framåt).

Från funktionen Brevproduktion som också återfinns under Lista med fler funktioner går
det att skriva ut brev genom att välja önskad brevmall från listan.
Vissa mallar är fördefinierade att skapa brev i pappersformat eller som 1177-meddelande,
vilket står angivet i brevmallens namn. Övriga brevmallar är anpassade för utskrift till fil för
E-brev om inget annat anges.
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Brevet öppnas och kan korrigeras innan utskrift, för att skriva ut brevet klicka på knappen
[Utskrift] eller tryck F1. Då kommer kontrollfråga gällande hur utskrift önskas ske, utskrift
blir då antingen på papper eller till fil (som E-brev eller 1177-meddelande beroende av vald
brevmall).
Välj att svara Ja på kontrollfrågan om standardskrivare ska användas och pappersutskrift
önskas. Välj Nej om brevet ska produceras till fil (som E-brev eller 1177-meddelande
beroende av vald brevmall).

Kommentarer
I fältet för intern kommentar kan information kopplat till aktuellt doseringstillfälle anges,
detta fält blir då tomt till nästa dosering och kommentaren ligger kvar på det doseringstillfälle
då den registrerades och kan ses under knappen Alla kontroller. Förkortningen kmt i vänster
marginal på patientens doseringssida anger att en kommentar relaterad till aktuellt
doseringstillfälle finns.
I fältet för intern information gällande patientens behandling kan konstant information
anges som är viktig att känna till vid dosering och uppföljning, exempel: ”ring frun vid
dosjustering”, ”hör dåligt” eller liknande. Denna text sparas inte som historik utan det är hela
tiden informationen som presenteras i fältet som är den som kommer att sparas.
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Övriga Listor
(som öppnas via listboxknappen till vänster om fältet för personnummer)

Kallelselista
Visar urval för angivet AK läkemedel och datum av patienter som ska kallas till provtagning.

Kallelsebrev kan skapas direkt för alla patienter markerade med X som presenteras i listan
genom att trycka på knappen [Kallelsebrev]. Brev skapade via kallelselistan tar hänsyn till det
kommunikationssätt som angivits på patientens doseringssida.

Rekommenderat arbetsflöde är att i stället välja Stäng och därmed skapa ett patienturval där
patienternas doseringssida presenteras i tur och ordning. Detta för att innan kallelse skickas
kontrollera om det inkommit ett provsvar att hantera alternativt om det för patienten finns ett
aktuellt krea i VAS som tagits av annan anledning och som kan användas.
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Kontrollera om provsvar finns. I de fall kallelse skall skickas till patienten görs detta genom
att skapa kallelsebrev via kappen Kallelse på patientens doseringssida alternativt via lista med
fler funktioner, brevproduktion och därefter kallelsebrev.
Finns aktuellt provsvar registreras detta in via funktionen [Reg. ny kontroll].

Påminnelselista
Visar patienter som uteblivit från provtagning enligt urval.
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Påminnelsebrev kan skapas för patienter markerade med X som presenteras i listan. Brev
skapade via påminnelselistan tar hänsyn till det kommunikationssätt som angivits på
patientens doseringssida.

Påminnelsebrev kan också skapas via knappen [Påminnelse] på patientens doseringssida
alternativt via lista med fler funktioner, brevproduktion och därefter påminnelsebrev.

Bevakningslista
Bevakningslista används för att göra urval för patienter med registrerad bevakning. Ej
åtgärdade bevakningar med påminnelsedatum aktuell dag eller tidigare presenteras i enhetens
Översikt.

En patient som har en aktiv bevakning med datum inom en vecka genererar ett meddelande
när denna patient aktiveras samt att knappen för bevakning färgas orange. För information om
registrering av bevakning se avsnitt Bevakning.

Ring/Vänta/Läkare
Presenterar patienter där ring/vänta/fax eller läkare markerats i rutan för Ring, vänta m.m. på
patientens doseringssida.
Markera det urval som sökningen ska innefatta men observera att endast ett alternativ åt
gången bör bockas i då sökning annars sker för patienter som har flera av dessa markeringar
på sin sida, vilket då kommer utesluta patienter som endast har en av markeringarna.
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Patientlista
Används för att kunna göra olika urval på patienter på enheten, exempelvis för att lista alla
patienter som har CoaguChek.

Omprövningslista
Används för att skapa urval av patienter aktuella för omprövning.

Från listan som skapas kan omprövningsbrev skapas för patienter markerade med X som
presenteras i listan. Omprövningsbrev är ett internt brev som kan användas som underlag vid
genomgång och bedömning av omprövning.

Funktionerna för Kallelselista, Påminnelselista och Omprövningslista går även att nå direkt
från systemets startsida. För användare med endast LÄS + BREV behörighet kan dessa listor
endast nås via startsidans knappar.
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Omprövning
Knapp för att registrera omprövning nås via patientens doseringssida.
Klicka på knappen [Omprövning] för att registrera omprövning.

Korrigera uppgifterna för datum och klockslag vid behov och klicka på [OK] eller tryck
Enter.
Kryssa i aktuell ruta enligt nedan.

Ange datum då omprövning genomförts och klicka på [OK] eller tryck Enter.

Givet vissa förutsättningar visas då följande kontrollfråga:

I de fall kontrollfrågan inte visas men där omprövning genomförts och registrerats enligt ovan
kan datum för slut/omprövning korrigeras manuellt i fältet.
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Knappen Auricula-ant.
Anteckningar från Auricula återfinns som historik och nås genom att klicka på knappen
[Auricula-ant.] på patientens doseringssida.
Finns tidigare anteckningar från Auricula kan det även finnas flera sidor, bläddra i historiken
med de blå pilknapparna eller använd F7/F8.

Alla kontroller - Historik
Knappen [Alla kontroller] presenterar en lista över patientens alla tidigare provsvar och
doseringar samt eventuella noteringar. För att se längre bakåt i tiden än vad som presenteras
klicka Page Up eller navigera uppåt i listan med piltangenterna.
Under Alla kontroller kan även tidigare provsvar läggas till samt att felregistreringar kan
korrigeras eller plockas bort från patientens lista med kontroller.
För att lägga till en tidigare kontroll klicka på aktuell knapp för att registrera tidigare värde
PK eller Kreatinin.

Fyll därefter i doseringsraden med den aktuella informationen, korrigera datum och ange
doseringsinformation. Anges veckodos förifylls veckans doser per veckodagautomatiskt men
kan korrigeras.
Var noga med att registrera alla uppgifter korrekt innan dialogen stängs med F3.

När Alla kontroller stängs presenteras en kontrollfråga på doseringssidan, svara Ja på frågan
om doseringssidan ska uppdateras med informationen från Alla kontroller. Den tidigare
kontrollen hamnar då rätt i ordning utifrån datum och tidigare kontroller.
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Bevakning
Här registreras information om exempelvis ingrepp som är av betydelse för patientens
behandling där påverkan finns för aktuellt AK-läkemedel. Knappen lyser orange när
bevakning finns registrerad.

Ange antal dagar innan ingreppet som påminnelse ska ske, sju dagar är förifyllt men kan
korrigeras. Påminnelse visas gällande bevakning när patientens doseringssida aktiveras om
bevakningen är inom aktuellt tidsintervall, dvs om datumet för då påminnelse fr.o.m. har
passerat.
För att registrera en bevakning avsluta med [Stäng] (F3), signera inte!
För att åtgärda en bevakning klicka på knappen [Bevakning] och välj [Åtgärda och signera
som åtgärdad], när bevakningen är hanterad.

Om en bevakning inte hanteras inom angivet tidsintervall och datum för händelsen har
passerat kommer knappen för Bevakning att lysa röd. En post kommer även att genereras i
AK Kontroll förutsatt att dagens analys även innefattat bevakningar som inte åtgärdats, för
mer information se avsnitt AK Kontroll.
Det går att makulera en bevakning som inte längre är aktuell, klicka på knappen [Makulera
bevakning] för att helt ta bort bevakningen.
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Ring, vänta mm.
Här registreras om patient skall ringas upp eller faxas till, även vänta och läkare är valbart.
Markering här gör patienten synlig på listan Ring/Vänta/Läkare.
För att markera som åtgärdad tryck i fältet för ring, vänta mm och välj rensa fält, det blir då
möjligt att ange eventuell orsak och en kommentar, vilken kan ses i patientens översikt.
Det går även via denna ruta markera att patienten tillfälligt inte ska ha något brev. Observera
att alla markeringar ligger kvar till dess att de aktivt plockas bort.

Brevkopia till annan enhet
Fältet Brevkopia till annan enhet används ej. Brevkopia till annan enhet görs enligt tidigare
rutin på er enhet.
Funktion för E-brev och att skriva ut papperskopia finns att välja under kommunikationssätt
(Papper + E-brev) för patient längst ner på doseringssidan.
För att ange faxnummer till exempelvis kommunsjuksköterska gå in och redigera patientens
uppgifter under knappen [Adress, telefon, anhöriga] och skriv in faxnumret i fältet för fax.
Numret presenteras då på pappersutskriften.
Ange ordet Fax + faxnummer i fältet för fax för tydlighet på utskriften.

Kommunikationssätt
I fältet för kommunikationssätt till patient anges aktuellt kommunikationssätt. Patientens
kommunikationssätt är styrande även vid brevproduktion från listfunktioner undantaget då
patient har kommunikationssätt 1177 då E-brev i stället skapas för att skickas per post.
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Valbara kommunikationssätt:
E-brev – brev som via postfil sänds för utskrift och därefter skickas till patienten per post.
Inget brev (patient) – används för patient där brev ej skall skickas.
Papper – endast pappersutskrift av producerat brev.
Papper + E-brev – pappersutskrift samt E-brev till patient via postfil.
1177 - meddelande skickas till patienten via 1177 Vårdguidens e-tjänster och är synligt under
funktionen meddelande på patientens sida på 1177 Vårdguiden.
För att aktivera kommunikationssätt 1177 ska patienten först ha samtyckt till att det är detta
kommunikationssätt som ska användas framöver vilket även ska dokumenteras i journalen i
VAS. Standardjournal finns i VAS för registrering av samtycke, JoAk – Journalia AK
samtycke 1177, enligt nedan bild.

Lista med fler funktioner
Under listboxknappen [Lista med fler funktioner] återfinns alternativ för de val som kan
göras för aktuell patient.

Exempel och funktion:
Patientregister: funktion för adress, telefon, anhöriga.
Brevproduktion: lista över de olika brevmallarna. Väljs brev via denna funktion kan dessa
förhandsgranskas innan produktion.
Klara brev: Innehåller patientens skapade brev.
AK kontroll uteblivna: Funktion för att visa uteblivna patienter och ta ställning till utskick
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för påminnelse. Nås även via AK kontroll.
AK elkonvertering/ablation: Visar lista med patienter planerade för elkonvertering/ablation
samt senaste provsvar.
AK alla kontroller - historik: Visar alla ändringar relaterade till patientkontrollerna. Endast
den senaste visas i AK monitor.
AK intern information - historik: Visar alla ändringar relaterade till intern information.
Endast den senaste visas i AK monitor.

Avsluta patient i Journalia AK
Tryck på knappen [Avslutsorsak] på patientens doseringssida. Registrera datum och
tid för avslut. Fyll i Avslutsorsak, antingen genom att bocka i kryssruta eller ange fritext.
Avsluta med att signera och stäng med F3.

Om behandling skall avslutas helt eller om patienten avlidit, glöm inte att ta bort det aktuella
patientdokumentet. Detta görs genom att klicka på ikonen som är en tom sida med rött
kryss uppe i menyraden.
Patientens fil flyttas då till inaktiva dokument.

Följande fråga kommer då visas: Flytta patientdokumentet till filen för inaktuella patienter?
Välj Ja och bekräfta med Enter.
Viktigt att patientens doseringssida avslutas korrekt så att patienten ej kommer upp i era listor
då risk finns att brev fortsatt skickas.
Om patienten är avliden och detta är registrerat i folkbokföringen förs datum när patienten
avled automatiskt in på patientregistreringssidan.
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AK KALLELSER, AK PÅMINNELSER OCH AK OMPRÖVNINGAR
Knapparna [AK kallelser], [AK påminnelser] och [AK omprövningar] på Journalia AK
startsida ger direktåtkomst till funktionen för att skapa dessa listor för de användare som har
läs/brevbehörighet.
Användare med läs/brevbehörighet har inte åtkomst till dessa listor inne i systemet.
För användare med skrivbehörighet nås dessa även via listboxknappen till vänster om fältet
för personnummer på doseringssidan.

Funktionen skapar med hjälp av urval olika listor för kallelse, påminnelse respektive
omprövning. Listorna kan sorteras på nästa prov eller personnummer, vi rekommenderar
nästa prov för att få det äldsta först. Från listan kan utskrift göras eller brev skapas.
Om brev skall skapas skall rutan före patientens personnummer vara ikryssad. För att skapa
brevet, tryck på knappen för kallelsebrev, påminnelsebrev respektive omprövningsbrev
beroende på vilken lista som önskas arbeta med.
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AK KONTROLL
Knappen [AK kontroll] ger åtkomst till kontrollvyn med funktioner för att granska dagens
arbete och sända E-brev till posten.

AK daglig kontroll

Knappen Starta analys enligt urval
Denna används för daglig kontroll av enhetens arbete. Dagens datum är förvalt likaså den
enhet inloggad användare tillhör. När analys startats genereras kontrollfråga för om
bevakningar som inte åtgärdats ska ingå i kontrollen.
Svara Ja om kontroll av ej hanterade bevakningar ska inkluderas.

Ytterligare kontrollfråga visas gällande om kontrollen även ska inkludera inkomna provsvar
som inte hanterats. Svara Ja om kontroll av ej hanterade provsvar ska inkluderas.
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Resultatet av dagens arbete presenteras i fälten nedanför och fördelas för patienter som
behandlas med NOAK respektive Waran.

Grönt
Rött

= Ingen åtgärd krävs
= Bör kontrolleras och eventuellt åtgärdas

Det kan i vissa fall vara helt rätt att inget brev ska skickas eller nästa kontroll saknas men det
är sällsynt.
För att öppna en lista för respektive urval klicka på den färgade rutan för urvalet.
Urvalet presenteras, för utskrift av listan klicka på knappen [Utskrift]. För att aktivera
markerad patients doseringssida tryck Enter. Åtgärda det som behövs på patientens
doseringssida och välj [Stäng] för att komma tillbaka till vald lista i AK Kontroll.
Stäng listan med F3 eller klicka på [Stäng].
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AK Kontroll – Fördjupad analys
Funktionen för Starta fördjupad analys av data för platsens alla aktiva patienter bör
utföras enligt verksamhetens rutin, rekommendation är att denna görs en gång per vecka.

eBrev till posten
Denna knapp lyser lila när analys gjorts och visar de antal brev din enhet skapat under dagen.
Klicka på knappen [eBrev till posten] för att visa de patienter för vilka brev har skapats. Här
ses även vilken typ av brev det gäller.

Om något brev skall undantas från sändning skall detta avmarkeras i rutan med X framför
personnumret. Ta bort X genom att markera fältet och tryck Delete och bekräfta därefter med
Enter. Kontrollfråga visas om brevet ska tas bort, svara Ja på dessa frågor för att ta bort brevet
från postfilen för eBrev.
Om patienten är avliden eller om adressuppgifterna är ofullständiga markeras detta i listan
och dessa brev blir per automatik undantagna från sändning.

Sända eBrev
För att sända eBrev klicka på knappen [Skapa postfil] alternativt tryck F1.
Välj Ja och bekräfta med Enter.
Observera att postfilen måste skapas FÖRE kl. 17.00 för att breven ska gå iväg till
printleverantören aktuell dag. Brevproduktion sker endast på vardagar.
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Sända 1177-meddelande
I de fall där överenskommelse gjorts om att patient vill ha brev via meddelandefunktionen i
1177 Vårdguiden sänds dessa från funktionen 1177-meddelande i AK Kontroll.

1177-meddelande kan tillskillnad från postfilen för eBrev sändas flera gånger per dag.
Funktionen för 1177-meddelande har heller ingen stopptid utan meddelandena skickas direkt
till 1177 Vårdguiden efter att 1177-meddelanden skapats.
För att sända klicka på knappen [Skapa 1177-meddelande] alternativt tryck F1.

AK RAPPORTER

Används för att skapa rapport med statistik för aktuell enhet. Exempelvis antal patienter som
behandlas med respektive läkemedel eller rapport för patientfördelning per behandlingsorsak
fördelat på respektive läkemedel för aktuell enhet (plats).
Rapporter som kan köras är enligt nedan lista. Markera den rad vars rapport är aktuell och
klicka Enter eller dubbelklicka på önskad rapport för att öppna den.
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I VAS-hjälpen finns två guider framtagna för hur rapporter skapas för:
•
•

Patientfördelning per behandlingsorsak och läkemedel
Patientfördelning per läkemedel

För att komma vidare i urvalen och få fram exakta patientuppgifter om så önskas markeras det
urval som önskas och därefter klicka på knappen [Visa patienter] eller tryck Enter för att få
fram en patientlista för valt urval.

För att avsluta stäng med F3 eller klicka på [Stäng].
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ANVÄNDARSTÖD
För användarstöd och utförligare information om systemets olika delar, se respektive guide i
VAS-hjälpen (Självstudier), VAS-hjälpen –> Journalia AK.

VAS-hjälpen nås även direkt från Journalia AK genom att trycka på knappen …länkar…,
uppe till höger. Här finns även andra genvägar till olika användarstöd.

SUPPORT
För akuta ärenden eller rapportering av fel i systemet vänligen kontakta Läkemedelssupporten
genom att ringa eller registrera ett ärende till Servicedesk – Läkemedelssupport.
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