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REGISTRERA KVÅ ÅTGÄRDER

Registrera en åtgärd enligt KVÅ

1. Välj Åtgärdskod (KVÅ) när ordinationen/åtgärden dokumenteras.
Som användare skriver du in en ordination/åtgärd i patientjournalen och väljer en eller flera
KVÅ-koder. Detta görs i ”Detaljdialogen” och är en obligatorisk uppgift.
Om ”filter” har lagts in för ordinationen/åtgärden så visas de koder som lagts till i den
ordinationen. Om du har behov av att välja en annan kod, som inte finns inom ”filter”
klickar du på knappen ”Visa alla”, då visas samtliga KVÅ koder i listan. För att återgå till
filter klickar du på samma knapp som då heter ”Visa med filter”.

Registrera KVÅ åtgärder

2019-04-04
Registrera utförd åtgärd/Ej utförd åtgärd

Via åtgärd i journal

Högerklicka och välj ” Registrera utförd åtgärd”

Knappen i verktygsraden

2. Registrera/Signera att en åtgärd har utförts.
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Markera en ordination/åtgärd, texten i patientjournalen och välj funktionen ”Registrera
utförd åtgärd”. Funktionen kan startas från höger musknapp eller från en knapp i
verktygsraden.
”Utförd” är förvald.
Dagens datum och aktuell tid är förvalda, men kan ändras.
”Titel” måste väljas. Flera titlar kan väljas i de fall ordinationen/åtgärden är utförd av
flera yrkeskategorier. Senast valda titel/titlar ligger kvar till nästa gång du öppnar denna
bild.
Ordinationens/åtgärdens KVÅ koder visas i en lista och är förvalda. Du kan välja bort en
eller flera KVÅ-koder om alla inte utfördes. Om det finns koder angivna måste dock minst
en vara vald. Förutom att ordinationen/åtgärden signeras som utförd/ej utförd kan en
kommentar skrivas. Kommentaren sparas i patientjournalen. Förutom själva kommentaren
så tas även ”Utförd” med i texten.
När du sparar en utförd ordination/åtgärd måste du klicka på ”Signera”
Om ordinationen/åtgärden är lagd till ”Att göra listan” på aktuell dag så sätts automatiskt
även en OK-markering för denna dag.
Registrera/Signera att en åtgärd inte har utförts

3. Markera en ordination/åtgärd, texten i patientjournalen och välj funktionen ”Utförd
åtgärd”. Dialogen öppnas.
Dagens datum och aktuell tid är förvalda, men kan ändras.
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”Utförd” är förvald så du måste aktivt välja att ordinationen/åtgärden ej har utförts.
Det är obligatoriskt att skriva en kommentar. Kommentaren sparas i patient-journalen.
Förutom själva kommentaren så tas även ”Ej utförd” med i texten. Titel kan ej väljas
eftersom ordinationen/åtgärden inte är utförd.
De KVÅ-koder som är valda för ordinationen/åtgärden visas i en lista men kan inte väljas.
När du sparar en ej utförd ordination/åtgärd måste du klicka på ”Signera”
Om ordinationen/åtgärden är lagd till Att göra lista så sätts automatiskt även en OKmarkering för denna dag.
En text med kommentaren sparas automatiskt under aktuell rubrik i patient-journalen.

Via åtgärd i Plan

Höger klicka och välj ”Registrera utförd åtgärd”
Registrera utförd/ej utförd åtgärd från Plan Plus
4. Det är möjligt att registrera utförd/ej utförd åtgärd/ordination i samma dialog när en
ordination/åtgärd har markerats i Hälsoplanen (Plan Plus)
Markera aktuell ordination/åtgärd, klicka på höger musknapp och välj ”Registrera utförd
åtgärd”.
Dialogen öppnas och du kan registrera utförd/ej utförd åtgärd.
När du registrerat en nu ”Utförd/Ej utförd åtgärd” visas inte denna med automatik på
bilden utan du måste trycka på ”Sök-knappen” för att bilden ska uppdatera sig.
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Via Att göra lista
5. Detta fungerar endast när uppgiften är en ordination/åtgärd som är skapad i
patientjournalen och lagd till Att Göra Listan.
Markera checkboxen för ”Ok”, Dialogen öppnas och du registrerar utförd/ej utförd
åtgärd. Endast en uppgift i taget kan registreras som utförd/ej utförd. Detta gäller även på
fliken ”Tidigare dagar som ej är markerade med OK”.
Det går inte att ta bort en markering för ordination/åtgärd i Att göra lista efter att den har
sparats. Då måste du i stället Felmarkera.

2019-04-04

6 (11)

Se utförda/ej utförda åtgärder

6. Utförda/ej utförda åtgärder kan läsas fram i Hälsoplanen (Plan Plus)
För att se utförda ordinationer/åtgärder sätter du markeringen ”Utförda åtgärder” och trycker
på knappen ”Visa”.
Utförda ordinationer/åtgärder visas under respektive ordination/åtgärd i
presentationsrutan till höger. Under rubriken ”Utförd åtgärd” visas alla texter d.v.s. även
texter skrivna innan denna funktion togs i bruk.
Utförda ordinationer/åtgärder som är felmarkerade visas inte i presentationsrutan. De visas i
dialogen ”Visa utförd åtgärd” som beskrivs nedan.
Det är också möjligt att i en dialog se utförda/ej utförda åtgärder. Dialogen kan startas både
från Hälsoplanen (Plan Plus) och från patientjournalen, rubrikträdet. Markera aktuell
ordination/åtgärd i hälsoplanen och klicka på höger musknapp och välj ”Visa utförd åtgärd”.
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I patientjournalen rubrikträdet markerar du ordinationen/åtgärden och klicka på höger
musknapp och välj ”Visa utförd åtgärd”.

I dialogen visas en rad per utförd åtgärd. I listan visas den senaste utförda åtgärden överst.
Det går att sortera genom att klicka på kolumnernas rubriker.
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Fliken ”Utförda HSL åtgärder”

7. För att se vilka ordinationer/åtgärder som blivit utförda med eller utan kommentar samt
de som inte blivit utförda väljer du att gå till fliken ”Utförda HSL åtgärder”
Observera att ordinationen/åtgärden måste vara registrerad som ”Utförd” eller ”Ej Utfört”
för att presenteras i resultatet. Om man inte har registrerat varken Utfört eller Ej utfört så
syns inte åtgärden.
Här finns möjlighet att välja tidsperiod.
Första gången fliken öppnas är dagens datum förvalt både som from- och tom-datum och i
listan visas vilka ordinationer/åtgärder som utförts/ej utförts idag. Om en ordination/åtgärd
har utförts flera gånger under dagen så visas flera rader för den åtgärden efter varandra.
Informationen om själva ordinationen/åtgärden visas bara på den översta raden.
Du kan göra en ny sökning genom att ange datum för period och trycka på sök-knappen.
Om sökning gjorts över flera dagar så visas utfört/ej utfört per åtgärd, med det senaste
datumet överst.
Det är inte möjligt att sortera om sökresultatet.

Felmarkera
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8. Felmarkera gör du alltid i dialogen ”Visa utförd åtgärd” genom att markera en eller flera
utförda ordinationer/åtgärder och sedan klicka på knappen ”Fel-markera”.
När en utförd ordination/åtgärd är felmarkerad visas datum och signatur i listan.
Om det fanns en kommentar på den felmarkerade ordinationen/åtgärden så blir denna
felmarkerad i patientjournalens rubrikträd. Om åtgärden är kopplad till Att göra lista och
man felmarkerar utförd ordination/åtgärd så tas OK-markeringen i Att göra lista bort.
Utförda/ej utförda åtgärder som är felmarkerade visas inte i presentationsrutan i Hälsoplanen
(Plan Plus).
Du kan inte ta bort en felmarkering.
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Utskrifter

Utförda åtgärder/ej utförda åtgärder med kommentar kommer alltid med på utskrifter
Via plan plus
Utskrift från Hälsoplanen (Plan Plus): Utförda åtgärder med eller utan kommentar
kommer med på utskriften.
Via helskärmsläge

Utskrift från Helskärm. Om man vill att utförda åtgärder ska tas med på utskriften sätts
en markering i dialogen ”Välj objekt vid utskrift”.
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Via Utförda HSL åtgärder

De utförda åtgärderna inom den valda perioden i Helskärm visas då under ett särskilt
avsnitt på utskriften. De utförda åtgärderna presenteras tillsammans med texten för den
åtgärd som de avser. Åtgärder som inte har någon utförd åtgärd under sökt period kommer
inte med på utskriften.

