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Medicinsk diagnostik Halland

LVMS Provtagningsmodul för vårdpersonal
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LVMS Provtagningsmodul för vårdpersonal

INLOGGNING
Dubbelklicka på skrivbordsikonen:

LVMS Provtagning öppnas alltid i Internet Explorer och fönstret återfinns sedan under den ikonen i
aktivitetsfältet

.

Fyll i ditt användarnamn (t.ex. abc123) och lösenord och tryck på Sign in.

Du loggas in direkt till menyvalet Provtagning som ser ut så här:

Efter 20 minuter stängs detta menyval med automatik och återgår till översiktssidan:

För att komma tillbaka till Provtagningssidan tryck på Provtagning (se röd markering ovan).

Inloggning första gången
Första gången du loggar in använder du ditt användarnamn (t.ex. abc123) och det lösenord du fått
via e-post. Du får sedan byta till ett eget lösenord. Vi rekommenderar minst åtta tecken.
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Glömt lösenord
Om du glömt ditt lösenord använd länken Forgot password?.

Fyll i användarnamn (t.ex. abc123) och e-postadress. Tryck sedan på Reset Password.

Du kommer få två e-postmeddelanden från avsandarec5automatfax@regionhalland.se som
hanteras olika beroende på vilken standardwebbläsare du har.
Om du har Internet Explorer som standardwebbläsare
I det första e-postmeddelandet bekräftar du att du vill ha ett nytt lösenord genom att trycka på
Reset Password-länken.

I det andra e-postmeddelandet kopierar du ditt nya lösenord (röd markering i bilden nedan) genom
att markera hela lösenordet (var noga med att inte få med ett blanksteg varken före eller efter) och
därefter kopiera genom att trycka Ctrl+C. Tryck sedan på LabVantage logon page-länken (blå
markering) och logga in i LVMS genom att ange ditt användarnamn och klistra in ditt nya lösenord
(klicka i rutan och tryck Ctrl+V). Du får sedan upp en ruta för att ändra lösenord igen.

Om du inte har Internet Explorer som standardwebbläsare (eller inte vet)
Om du inte har Internet Explorer som standardwebbläsare (eller inte vet) så kopiera länken (röd
markering i bilden nedan).
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Öppna sedan Internet Explorer
och klistra in länken i adressfältet (gul markering) genom
att klicka i rutan och därefter trycka Ctrl+V.

I det andra kopierar du ditt nya lösenord (röd markering) genom att markera hela lösenordet (var
noga med att inte få med ett blanksteg varken före eller efter) och därefter kopiera genom att
trycka Ctrl+C.

Öppna sedan LVMS Provtagning via ikonen
på skrivbordet. Ange ditt användarnamn och
klistra in ditt nya lösenord (klicka i rutan och tryck Ctrl+V). Du får sedan upp en ruta för att ändra
lösenord igen.

Byte av lösenord
Du kan byta ditt lösenord genom att trycka på Ändra lösenord i rullmenyn under den runda ikonen
högst upp till höger.
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UTLOGGNING
Det är viktigt att du ALLTID loggar ut med kortkommandot Ctrl+Q eller genom att trycka på Logga
ut (Ctrl+Q) i rullmenyn under den runda ikonen högst upp till höger. Om webbläsarfönstret stängs
innan utloggning skett kan poster låsas i systemet.

Om provtagningsidan stängs
Efter 20 minuters inaktivitet stängs sidan för Provtagning och återgår till översiktssidan:

För att komma tillbaka till Provtagningssidan tryck på Provtagning (se röd markering ovan).
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HÄMTA REMISS
Fyll i patientens personnummer i den gula rutan för Sök Patient och tryck Enter.

Kontrollera att beställningsraden (den gulmarkerade) har 1177EPPAMO som svarsmottagare:

Tryck på
(F10) för att skriva ut etikett. När du trycker Spara sänder du också remissen,
provtagningstiden (röd markering ovan) uppdateras till ”nu” och provet får ett SampleID i vårt
system (lilla gula fältet nedan).

Ett fönster med etiketten visas på skärmen. Klicka på skrivarsymbolen (gulmarkerad ovan) för att
skriva ut etiketten.
Välj skrivare LVMS-etikett och klicka på Skriv ut. Fysiskt sett är denna skrivare samma som VASskrivaren men eftersom det krävs en annan drivrutin för att skriva ut från LVMS har skrivaren fått
ett eget namn.
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Märk röret med etiketten och ta provet.
När du vet att etiketten är utskriven, rensa skärmen med
Klicka ALLTID på Rensa före sökning på nytt personnummer!

(F3).

Etikettens placering på röret
Etiketten placeras rakt längs med röret och med kortsidan nära proppen, se bild.

Om ny etikettutskrift behövs
Om du stängt ner utskriftsfönstret kan du skriva ut en ny etikett (om du inte hunnit klicka på Rensa)
via kortkommandot Ctrl+Shift+B eller högerklicka och välj Skriv ut etiketter.

Ett nytt fönster öppnas. Klicka på Pil ner jämte etikett (Alt+↓) och välj PID.

Utfärdare:
Godkänd av:

Catrin Andersson
Elisabeth Holmqvist

Rutin - Klin kem

Gällande version finns i Centuri. Läsare/användare av papperskopia ansvarar för att gällande version används.

Dok.nr-version:
Gäller från:

9717-2
2021-01-05

8(12)

LVMS Provtagningsmodul för vårdpersonal

Klicka på Skriv ut.
Om du redan tryckt på Rensa (F3) när du kommer på att du behöver en ny etikett finns ingen
möjlighet att skriva ut en ny etikett. Ta istället provet enligt Ta provet.

Om remiss saknas i LVMS
När du skrivit in personnummer och tryckt Enter hämtar systemet beställningen från 1177 PEP.
Om det inte finns någon beställning på 1177 visas meddelandet:

Fråga patienten om hen gjort en beställning via menyvalet Boka antikroppstest på 1177.se. Om
patienten enbart bokat en tid på 1177.se (via mottagningen) be patienten att gå in på 1177.se och
lägga upp en beställning via menyvalet Boka antikroppstest (ny tid behöver inte bokas). Om
patienten inte har möjlighet till detta lägg upp en remiss på Pandemimottagningen Halmstad i VAS
enligt rutin.

Om det finns flera poster att välja på
Om patienten har andra aktiva provtagningar, t.ex. en beställning som är sänd från VAS, visas de
också i sökresultatet. För att aktivera remissen för covid-19-antikroppar dubbelklicka i det orange
fältet (se röd markering) under SampleId på raden som har 1177EPPAMO som svarsmottagare.

Nedanstående fråga visas:
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Klicka på Fortsätt utan att spara. Den gröna markeringen och bocken under M förflyttar sig nu till
rätt rad. Fortsätt enligt rutin.

Felmeddelande vid hämtning från 1177.se
Felmeddelande liknande det nedan (det kan vara andra siffror och koder) är utan betydelse i
LVMS.

Det betyder att det finns ytterligare beställningar som inte hämtats in till LVMS. Patienten har ej
provtagna beställningar till andra laboratorier (tex PCR-test som analyseras utanför Halland) i sin
lista på Egen provhantering 1177.se.

Om det inte går att öppna LVMS
Felanmäl
Om det inte går att öppna LVMS när du klickar på genvägen LVMS Provtagning på skrivbordet kan
det bero på att LVMS inte fungerar (driftstopp). Har du möjlighet så kontrollera på regionens
intranät om det redan ligger ett meddelande under pågående driftstörningar. Om inte felanmäl
genom att ringa Servicedesk på tel 010-476 19 00, hänvisa till LVMS Provtagning.
Ta provet
Fråga patienten om hen verkligen gjort en beställning via menyvalet Boka antikroppstest på
1177.se. Om så är fallet skriv en konsultremiss till MIB och uppge analys antikroppstest covid-19
respektive antikroppstest covid-19 vårdpersonal samt skriv att beställning finns på 1177. Märk
provröret med namn och personnummer samt analys (gärna med streckkodsetikett från VAS). Ta
provet.

RESERVRUTIN
Om LVMS inte fungerar
Fråga patienten om hen verkligen gjort en beställning via menyvalet Boka antikroppstest på
1177.se. Om så är fallet skriv en konsultremiss till MIB och uppge analys antikroppstest covid-19
respektive antikroppstest covid-19 vårdpersonal samt skriv att beställning finns på 1177. Märk
provröret med namn och personnummer samt analys (gärna med streckkodsetikett från VAS). Ta
provet.

Utfärdare:
Godkänd av:

Catrin Andersson
Elisabeth Holmqvist

Rutin - Klin kem

Gällande version finns i Centuri. Läsare/användare av papperskopia ansvarar för att gällande version används.

Dok.nr-version:
Gäller från:

9717-2
2021-01-05

10(12)

LVMS Provtagningsmodul för vårdpersonal
Om 1177.se ligger nere
Om 1177.se ligger nere kan inte LVMS hämta beställningen. Följande felmeddelande visas efter
att du skrivit in personnumret och tryckt Enter:

Fråga patienten om hen verkligen gjort en beställning via menyvalet Boka antikroppstest på
1177.se. Om så är fallet skriv en konsultremiss till MIB och uppge analys antikroppstest covid-19
respektive antikroppstest covid-19 vårdpersonal samt skriv att beställning finns på 1177. Märk
provröret med namn och personnummer samt analys (gärna med streckkodsetikett från VAS). Ta
provet.

ANVÄNDARSUPPORT
Användarsupport erbjuds via Servicedesk, tel 010-476 19 00 eller registrera ett ärende via
intranätet. Använd mallen LVMS Provtagning under 02. IT Vårdsystem.
Uppläggning av nya användare och avslut av användare som slutat hanteras via Servicedesk.
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SÅ BESTÄLLER PATIENTEN PÅ 1177.SE
Patienten ska logga in i 1177.se för att boka antikroppstest för covid-19. Fördelen jämfört med att
vårdpersonal beställer testet i VAS är att patienten får en avisering (mail/SMS) när provsvaret är
klart. Här följer en beskrivning hur patienten ska gå tillväga.
Under Regionen rekommenderar klicka på erbjudandet Boka antikroppstest:

Klicka på Ny Provtagningsbeställning:

Klicka på Välj för aktuellt erbjudande:
Invånare:
”Antikroppstest covid-19 – för dig som är frisk sedan 14 dagar”
Vård och omsorgspersonal:
”Antikroppstest för vård- och omsorgspersonal för dig som är frisk sedan 14 dagar”.
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Klicka vid behov på Ändra inställningar för avisering via email och sms och fyll i uppgifter. Detta för
att få avisering när provet är klart.
Klicka på Slutför beställningen.

Om patienten redan är på plats på en provtagningsenhet kan patienten logga ut nu och remissen
finns att hämta i LVMS.
Annars fortsätter hen genom att boka tid på någon av de 52 provtagningsenheterna. När patienten
klickar på önskad provtagningsenhet slussas hen vidare till mottagningens ordinarie sida för Boka
tid direkt.
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