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Vårdsystem, Objekt Läkemedel  2021-04-20 

 

Leveransbesked Journalia AK 
 
Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden. 
Nedan ser du de förändringar som berör flest användare. 
 

Utvecklingar i systemet 

 
Byte av vårdenhet för patient 
 

 
 

 
 

 
 

Vid platsbyte för en patient 

erhålls två kontrollfrågor.  

 

Svara Ja på kontrollfrågorna för 

att byta vårdenhet för patienten.  

 

Det är innevarande enhet som 

måste genomföra enhetsbytet 

för patienten, mottagande enhet 

kan således inte längre ”hämta in” 

patienter till sin enhet. 

 
PK-värde utanför gränsvärde genererar kontrollfråga 
 

 
 

 

 
Om PK-värdet är högre än 
gränsvärdet kommer 

kontrollfrågan Ringa? att 

presenteras direkt efter att fältet 
lämnat och varningsmeddelande 

visats.  

Välj Ja om du önskar Ring-
markera patienten så att denna 
kan sökas fram på Ringlistan.  
 
Välj Nej om du inte vill markera 
patienten med Ring-markering.  
 
Gränsvärdet för PK är  
<1.8 och >4.0 (systeminställning).  
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Funktion för kopiera och klistra in text i fält 
 

 

 
Under menyvalet Redigerar har 

funktion för att kopiera och 
klistra in text införts.  

Dessa funktioner kan även 
användas med kortkommando, 

text som ska kopieras markeras 
först.  

Ctrl+C = kopiera 

Ctrl+V = klistra in 

Detta innebär att det tex är möjligt 

att klistra in ett personnummer 
som kopierats från annat system.  

 
Patientens valda kommunikationssätt styr 
brevproduktionen från listor 
 

 
 

 
 

 

När Påminnelser och Kallelser 

skapas via listfunktion kommer 

även denna brevproduktion att ta 
hänsyn till valt 

kommunikationssätt för 
patienten.  

 

Det innebär tex att när komm.sätt 
för patienten är Papper+E-brev 

kommer både E-brev och 

pappersutskrift att skapas även 
för Påminnelsebrev och 

Kallelsebrev via listfunktionen.  
  

Vid brevproduktion från menyval 

Lista med fler funktioner sker 

ingen förändring, där väljs 

utskriftsalternativ som tidigare.  
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Nya knappar för Kallelse och Annat brev 
 

 

 
Knappen Kallelse: 

Via denna knapp kan kallelsebrev 

skapas för den enskilda 
patienten. Patientens valda 

kommunikationssätt är styrande.  

Knappen Annat brev:  

Är en genväg till Brevproduktion 

som även nås via Lista med fler 

funktioner. Patientens valda 
kommunikationssätt är inte 

styrande, utskriftsalternativ väljs 
som tidigare. 

 
Endast läsläge för patienter som tillhör annan enhet 
 

 
 

 
 
Det kommer endast att vara 

möjligt att läsa information på en 

patients doseringssida när denna 
tillhör en annan enhet.  

Läsläge presenteras med lila 
text under patientens namn, 
ingen redigering kan ske. Kontakt 
får vid behov tas med ansvarig 
vårdenhet.  

 
Extra LMH kan ordineras i förväg 
 

 
 

 
 

 

Extra LMH kan ordineras i 

förväg innan ny kontroll 

registreras och ändå komma 

med i meddelandet för extra LMH 

(+H) när ny kontroll registreras.  

Finns registrering av extra LMH 
kommer denna registrering att 
presenteras när extra 

meddelande för LMH väljs (+H). 

  

OBS!  

Om endast ett doseringstillfälle 

för LMH ska ordineras, måste 
detta preparat läggas till i första 

kolumnen för att komma med i 

meddelandet som läggs till på 

brevet till patienten.  
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Förändrat utseende i Påminnelselistan 
 

 
 

 

Påminnelselistan har 
uppdaterats med ny sortering 

samt att en räknare lagts till för 

att visualisera sökningen som 
görs för enhetens patienter när 

listan öppnas. 

Tex ligger datum för nästa 
kontroll som första kolumn i 

listan och patientens tre senaste 
provsvar presenteras i separata 

kolumner.  

 
Ny kontroll för inhämtade men ej hanterade provsvar 
 

 
 

 
 

 

I AK Kontroll har en ny funktion 
tillkommit, det gäller kontroll av 

provsvar som hämtats in till 

Doseringslistan men inte 
hanterat eller återlämnats. 

När dagens analys görs på 

enheten kommer kontrollfråga att 
visas där ställningstagande till om 

kontroll ska göras för inkomna 

provsvar som inte hanterats.  

Svara Ja för att göra kontrollen.  

Väljs Nej undantas kontrollen.  

Finns ej hanterade inkomna 

provsvar för dagens datum 

kommer dessa att presenteras i 
de översta fälten i kontrollen 

som då markeras med rött.  

Finns inga sådana provsvar står 
det 0 i fälten och markeringen är 

grön.  

 
Bevakningskontroll 
 

 

 

I AK Kontroll har ytterligare en ny 

funktion tillkommit, det gäller 
kontroll av bevakningar.  

När dagens analys görs på 

enheten kommer kontrollfråga att 
visas där ställningstagande till om 

kontroll ska göras för bevakningar 

som inte åtgärdats.  

Svara Ja för att göra kontrollen.  
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Väljs Nej undantas kontrollen.  

Finns det bevakningar för 
dagens datum som inte 

åtgärdats kommer dessa att 

presenteras i fältet för 
bevakningar som då markeras 

med rött.  

Finns inga sådana provsvar står 
det 0 i fälten och markeringen är 

grön. 

 
Går att aktivera patient från kontrollista i AK kontroll 
 

 
 

 
 

 

 

Om det vid analys av dagens 
arbete finns poster i något av 

fälten för kontrollen som bör 
hanteras kan nu dessa patienter 

nås på ett enklare sätt.  

 

Öppna önskat urval genom att 
klicka på rutan för urvalet.   

 

Då presenteras en patientlista 
med de patienter som kan behöva 

hanteras.  

 

För att öppna patientens 
doseringssida markera raden för 

önskad patient och tryck Enter.  

 

När hantering är gjord stäng 

patientens doseringssida med F3, 

för att återgå till urvalslistan i AK 

kontroll.  



 6 (8) 

 

 
Förändrad kontrollfråga vid klar-markering 
 

 
 

 
 

 

Ny tydligare kontrollfråga 
presenteras när patienten klar-

markeras när dosering 

genomförts.  

Välj Ja eller tryck Enter för att 

fortsätta och skapa brev till 

patienten.  

Ytterligare kontrollfråga visas om 
kontrollen av patienten är klar.  

Välj Ja för att markera patienten 

som klar, då stängs 

patientinformationen ner och 

alternativt kommer då nästa 

förvalda patient på lista att 
presenteras.  

Välj Nej om du önskar stanna 

kvar på patientens 
doseringssida för fortsatt 

hantera denna patient.  

 
Automatisk slagning mot Folkbokföringsregistret 

 

 
 

 

 

Varje vecka (under helgen) 
kommer automatiskt slagning 

mot Folkbokföringsregistret att 

genomföras i systemet.  

Då kommer adressuppgifter att 

uppdateras per automatik samt 

att avlidna patienter kommer att 
markeras ut som avlidna i 

systemet.  

Det kommer fortsatt att gå bra att 
göra denna kontroll manuellt vid 

behov. I patientregistret klickar 
man då på knappen Folkbokf för 

att uppdatera uppgifterna.  

Det går inte att skapa brev till 

patienter som markerats som 
avlidna då presenteras stoppande 

meddelande.  
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Felrättningar av tidigare problem 

 
Förbättrad sökfunktion på namn 

 

 
Sökning på namn kan nu göras 
enligt följande:  
Efternamn, Förnamn (med 
kommatecken mellan) eller 
Förnamn Efternamn (med 
blanksteg mellan). 

 
Efternamn kan vara början på 
namnet tex Ander om Andersson 
och Förnamn kan vara något 
ingående tex  
Lisa om Margareta Elisabeth. 

 
Intern kommentar hänger inget kvar för provsvar 

 
 

 

Problemet med att Intern 
kommentar hänger kvar till 
nästa kontroll är rättat.  

Tidigare interna kommentarer ska 
alltid rensas vid registrering av ny 
kontroll.  

 
Fältet för Brevkopia till annan enhet kommer att 
rensas från fritext 
 

 
 

 
 

 

Fälten för Brevkopia till annan 
enhet är låsta för fritext. Enhet 
kan väljas från rullisten om det är 
aktuellt att ange och då även 
kommunikationssätt för 
brevkopia. 

 

Information så som Faxas? eller 
annan fritext som angivits 
tidigare kommer rensas och 
denna typ av uppgifter bör istället 
registreras i fältet för Intern 
information gällande patientens 
behandling. 
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E-brev kan inte skapas utan postnummer 

 

 

Problem med att E-brev har 
skickas ut till annan enhet eller 
enskild patient utan angiven 
adressuppgift är rättat. 

E-brev kan inte längre skickas i 
de fall där postnummer saknas. 
Avsaknad av postnummer 
kommer även generera markering 
av aktuell patient/brev i postfilen 
för kännedom.  

 
Målvärdet ändras inte automatiskt vid ändring av 
behandlingsorsak 

 

 
Vid ändring av behandlingsorsak 
har även patientens målvärde 
ändrats per automatik utan att 
detta uppmärksammats. Detta fel 
är nu rättat.  

Vid ändring av 
behandlingsorsak kommer nu 
en kontrollfråga att visas där 
användare får ta ställning till om 
ändring av målvärdet är aktuellt. 

Välj Ja för att ändra målvärdet 
utifrån vald behandlingsorsak.  
 
Välj Nej för att behålla 
patientens redan angivna 
målvärde.  

 

 


