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Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster  2023-01-18 

 

Leveransbesked Journalia AK 
 
Denna version innehåller några utvecklingar samt flertalet rättningsärenden. 
Nedan ser du de förändringar som har störst synlig påverkan på systemet. 
 

Utvecklingar i systemet 

 

Bevakningslista 
 

 
 

 
 

 
 

Bevakningsknappen ger om inget 
namn eller personnummer är ifyllt 
samma funktion som bevakningslista. 

 

 

 

 

I funktionen för urval för bevakningar 
visas en kryssruta för att även kunna 
inkludera åtgärdade bevakningar, 
”Inkludera även åtgärdssignerade”. 

Snabbvalsfunktion för val av datum. 
Valet Allt fångar även felregistrerade 
datum. 
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Införa Bevakning 
 

 

 

 
Mall för meddelande + brevmall döljs 
vid registrering av ny bevakning. 
Meddelande väljs i stället via 
funktionen för meddelande [Medd.] 
på patientens doseringssida. 

Knapp [Införa ny bevakning] har lagts 
till. Då en registrerad bevakning 
redan finns för patienten är det ett 
förenklat flöde för att kunna 
registrera ytterligare bevakning. 

 

Översikten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
I Översikt är rutorna grå och utan 
siffra för att undvika misstolkning om 
datum är ifyllt vid analys.  
 
Är datum ifyllt gäller precis som 
tidigare att information visas för 
patienter med registrerad kontroll 
för valt datum. 
 
 
 
Informationsmeddelande visas vid 
sökning med datum för att 
uppmärksamma att sökning ej gäller 
alla patienter utan endast de med 
registrering det valda datumet 
inkluderas. 
 
Mer information i form av hjälptext 
visas på skärmen: OBS! Om datum 
ifyllt gäller att endast patienter som 
fått en ny registrerad kontroll den 
dagen kontrolleras. Klicka på röda 
krysser för att få bort datum och sen 
Starta analys för att kontrollera alla 
aktiva patienter. 
 
 
 
 
 



 3 (5) 

 

 
 
 

Förtydligande av kriterier för vilka 
provsvar som visas vid analys i 
översikten. 

 
AK Monitor Provtagningsdatum 
 

 
 

 
 

En färgmarkering visas om 
provtagningsdatum inte är samma 
som datum för senaste kontroll. 

Turkos om dagen före aktuell dag. 

Gul om tidigare (dvs ”gammalt 
provsvar” > 2 dagar) 

Röd om senare (felregistrering). 

Tillägg av text med benämning: 
Provtagn visas före datum för att 
tydliggöra att datumet avser 
provtagningsdatum. 

 

 

Felrättningar av tidigare problem 

Meddelande 

 

 

 

Problem med att korrigera i valda 
meddelande till patient har åtgärdats 
med hjälp av ny knapp: [Överskriv 
Ins] för att förenkla överskrift/inför 
läge av text. 

Är knappen blå gäller 
överskrivningsläge. Är knappen grå 
gäller inför läge. Klicka på knappen 
för att ändra läge. Samma funktion 
som insert-knappen på skrivbordet. 
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Skrivläge återställs 

 
 

 

Läsläge återställs automatiskt till 
Skrivläge utan att AK monitor stängs 
då exempelvis patient varit låst av 
annan användare. 

Meddelande +H> visas ej korrekt 

 

 

 
 
 

Problem med att meddelande +H> i 
flödet för lågt PK och "ordinera extra 
lmh" inte sparades i Alla kontroller är 
åtgärdat. 
 
Det synliggörs i Alla kontroller att 
koden extra LMH (+H>) har använts 
när LMH har ordinerats med detta 
meddelande.  
Uppgift om +H> visas även på 
patientens doseringssida och detta 

gäller vid ordination av extra LMH 
både i flöde för lågt pk samt genom 
att trycka på knappen för extra LMH. 

 

Översikten – gammalt meddelande som hänger kvar 

 

 

 
Problem med att delar av ett 
gammalt meddelande hänger kvar 
och visas flera gånger i översikten 
även när nytt meddelande lagts till är 
nu åtgärdat. Informationen som 
synliggörs i Översikten visas också nu 
mer strukturerat. 
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Lablista – felmeddelande åtgärdat 

 

 

Problem när icke numeriska värden 
angetts har gett felmeddelande – 
Division med 0. 
I funktionen för längd, vikt, kreatinin 
och cystatin-c är detta problem nu 
åtgärdat det går således att ange text 
i dessa fält men det bör 
uppmärksammas att funktion för 
uträkning av gfr då ej fungerar och 
dessa rutor blir därför gråmarkerade. 

 
Återstart av tidigare avslutad patient 

 

 

 
Vid uppstart av en tidigare 
avslutad/inaktiverad patient hade 
vissa fält innehåll av gamla uppgifter 
kvar som ej var aktuella. Detta är nu 
åtgärdat och fälten rensas upp i olika 
omfattning beroende på val: Ny 
behandling eller Ny behandling med 
gamla provsvar. 

Uppgift om patientansvarig 
enhet/läkare, brevkopia till annan 
enhet, särskild markering och intern 
information gällande patientens 
behandling kvarstår. 

Vid återstart av behandling bör ny 
behandling väljas ej fortsätt 
behandlning. 


