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ATT GÖRA LISTAN HSL
Här du kan se, markera som viktigt och/eller skriva en notering för ordinationer skapade i
Hälso-och sjukvårdsjournalen.
Här kan du lägga upp nya och ändra uppgifter som inte har koppling till ordinationer i
Hälso-och sjukvårdsjournalen.
Här kan du ändra viss information för en speciell dag eller flytta till en annan dag
och/eller annan lista.
Här kan du registrera Utförd åtgärd/Ej utförd åtgärd enligt KVÅ. ENDAST på ordinationer
skapade i Hälso-och sjukvårdsjournalen.
När du är inne i Att göra listan kan du alltid trycka F1 och få tillgång till Tietos
användarbeskrivning.

1. När du skapar en ordination i Hälso- och sjukvårdsjournalen och trycker på spara och
signerar kan du välja att få upp den på Att göra listan.
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2. Du får upp denna detaljplanering och kan då välja vilken Att göra lista ordinationen ska
komma med på. Tryck på Ok och ordinationen finns med på Att göra listan så länge som
ordinationen gäller. Den ligger då på Att göra listan varje dag.
Om du vill DETALJPLANERA så tryck på Ny rad. Då kan du välja, Åter-kommande,
Periodicitet, vilka dagar, vilken Att göra lista. Tryck på Ok och ordinationen finns med på
Att göra listan så länge som ordinationen gäller. Se bild.
När det gäller ordinationer skapade i Hälso-och sjukvårdsjournalen kan du bara ändra vissa
saker: lista, ange tidpunkt, skriv en notering och markera som viktig. Spara. Huvuddelen av
uppgiften är en spegling av ordinationen i Hälso-och sjukvårdsjournalen. Ändringar måste
göras i Hälso-och sjukvårdsjournalen.
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3. Tryck på ikonen för Att göra listan om du vill skapa en uppgift i Att göra listan som
inte har en koppling till en ordination i Hälso-och sjukvårdsjournalen.

4. Du kommer in i Att göra listan och kan skapa en uppgift till listan.

5. Tryck på Nyknappen.

6. Välj på vilken lista uppgiften ska visas.

7. Sök fram personen som uppgiften avser. Kan utelämnas.
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8. Välj organisation. I de fall du inte vill välja organisation måste du bocka i
”Uppgiften ska ej ha koppling till någon organisation.

9. Välj datum när uppgiften ska utföras.

10. Ange när under dygnet uppgiften ska utföras.

11. Ange tidpunkt och timmar. (Hur länge beräknas uppgiften ta)

12. När du vill att uppgiften ska visas flera gånger väljer du ”Dag”, ”Vecka”, ”Månad”
eller ”År” i återkommande. Du kan sedan välja hur ofta uppgiften ska visas. Vilka dagar
uppgiften kommer visas räknas utifrån det datum du valt. Om du redan nu vet när uppgiften
ska upphöra så väljer du ett avslutsdatum.
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13. Skriv en rubrik och text om vad uppgiften avser.

14. Skriv eventuellt en notering.

15. Du kan markera som viktigt.

16. Spara!
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17. När du sparat ser du i Planerade vilka dagar som uppgiften är aktuell. Datumen är med
fet stil. Här kan man vid behov ändra och ta bort.

18. Tryck på ändra och du kan välja att ändra datum. Välj ett annat datum som uppgiften ska
utföras på.

19. Nu visas det ändrade datumet samt det från början planerade datumet.
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20. Om du istället väljer ta bort på en uppgift så visas det så här.

21. Tryck på visa så ser du att uppgiften är borttagen den här dagen.

22. Tryck på krysset för att stänga ned den nya uppgiften.
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23. Tryck på SÖK för att få fram Att göra listan.

24. Här ser du Att göra listan i sin helhet. Här har jag valt att söka fram den på Att göra
lista Sjuksköterskor LSS-Enheterna.

25. Det går också att söka fram på personnummer.

26. De finns också andra alternativ att välja för att söka fram Att göra listan.
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27. Så här ser det ut när du söker fram Tidigare dagar som ej är markerade med OK.

28. När du markerar en uppgift i Att listan så presenteras information om upp-giften i rutan
under listan.
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29. Om du vill göra en förändring av en uppgift så markerar du uppgiften och trycker på
Ändra uppgift.

30. Du kommer in i bilden Att göra uppgift och kan göra dina förändringar.

31. Spara!

32. När du är klar med en uppgift bockar du för den och sparar så försvinner den på
listan.
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33. Tryck på journal. Den knappen är markerad när du har en uppgift som är upplagd från
ordination i Hälso-och sjukvårdsjournalen. När du trycker på knappen öppnas journalen
för aktuell person och ordinationen är markerad i dokumentationen.

34. Tryck på Centralen. Den knappen är öppen när du markerat en uppgift som avser en
person. När du trycker på knappen läses personen upp i Centralen. Här är uppgiften inte
skapat i Hälso-och sjukvårdsjournalen.

35. När du ska skriva ut Att göra listan går du till ikonen för skrivare.
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36. Välj att granska.

37. Du får här alternativ hur du vill ha utskriften av Att göra listan.
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38. När du svarat nej som i övre exemplet så kommer listan ut så här. Lite in-formation
om uppgiften presenteras.

39. Du får här alternativ hur du vill ha utskriften av Att göra listan.
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40. När du svara ja som i övre exemplet så ser listan ut så här. Mycket information om
uppgiften presenteras.

41. När du avslutar en journal så avslutas de uppgifter som lagts till Att göra listan.
När du avslutar en journal får du frågan om du också vill avsluta de ordinationer på Att
göra listan för patienten som lagts upp direkt på Att göra listan.
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REGISTRERA UTFÖRD/EJ UTFÖRD ÅTGÄRD ENLIGT KVÅ
FRÅN ATT GÖRA LISTA FROM JAN 2019

42. Detta fungerar endast när uppgiften är en ordination som är skapad i Hälso-och
sjukvårdsjournalen och lagd till Att Göra Listan.
Markera checkboxen för ”Ok”, Dialogen öppnas och du registrerar utförd/ej utförd åtgärd.
Ev. åtgärdsdetalj är förvald. Endast en uppgift i taget kan regi-streras som utförd/ej utförd.
Detta gäller även på fliken ”Tidigare dagar som ej är markerade med OK”. Funktionen
”Markera samtliga dagar med OK” går inte längre att använda för åtgärder när denna
funktion har tagits i bruk.
Det går inte att ta bort en markering för åtgärd i Att göra lista efter att den har sparats. Då
måste du i stället Felmarkera.
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43. Det går att skriva en kommentar vid registrering av utförd åtgärd. Detta blir en
journalanteckning. Du kan använda frastext om det finns inlagt i systemet. Tryck OK. Att
signera är obligatoriskt.
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44. Om åtgärden inte är utförd. Markera som Ej utförd. Kommentar är obligatorisk. Blir en
journalanteckning. Du kan använda frastexter om det finns inlagt i systemet. Tryck på OK.
Att signera är obligatoriskt.

