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Användarmanual AuriculA 
Korta fakta 
Dokumentversion: 0.6 
Webbadress publik hemsida och inloggning i systemet: http://www.ucr.uu.se/auricula 
 

Inledning 
Detta dokument syftar till att i sitt slutgiltiga utförande ge en utförlig beskrivning av 
funktionaliteten hos Auriculasystemets (kommer fortsatt att benämnas systemet). Denna 
version är ett utkast som kommer att kompletteras med nytt material i takt med att nya delar 
av systemet färdigställs. Dokumentet är uppdelat i tre huvuddelar. 
 

1. Den första delen beskriver hur administration och underhåll av systemet sker via 
systemets administrationsgränssnitt. Administrationsgränssnittet är det verktyg som 
administratörer av systemet använder för att påverka systemets utseende och 
funktionalitet. Det är också i administrationsgränssnittet som användaridentiteter i 
systemet skapas och redigeras etc. För att få tillgång till administrationsgränssnittet 
måste man som användare ha administrationsbehörighet. 

2. Den andra delen beskriver ordinationsdelen av systemet. Det är i ordinationsdelen som 
man som användare får hjälp med att ordinera antikoagulantia samt att följa patientens 
utveckling över tid. 

3. Den tredje och sista delen beskriver kvalitetsregisterdelen av systemet.  
 

Tanken med de olika delarna är att de ska kunna vara förståeliga även om de läses separat. 
För att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter som administratör måste man dock läsa och 
behärska innehållet hela dokumentet. 
 

Kort om grundläggande begrepp 
För att underlätta förståelsen av dokumentet bör man redan nu känna till ett antal 
grundläggande begrepp. Dessa är: vårdenhet, användare, patient och registrering. Begreppen 
kommer att behandlas i detalj längre fram i dokumentet, här kommer dock en översiktlig 
beskrivning. 
 

1. En vårdenhet avspeglar ofta en mottagning eller avdelning i sjukvården. 
Vårdenheterna i systemet är separerade ifrån varandra i den meningen att olika 
vårdenheter inte har tillgång till varandras data. En vårdenhet kan dock inom systemet 
begära, och få tillgång till en eller flera andra vårdenheters data om enskilda patienter. 

2. En användare av systemet är alltid knuten till en vårdenhet. När användaren loggar in i 
systemet kommer vederbörande till startsidan för sin vårdenhet. Det är användaren på 
respektive vårdenhet som matar in data i systemet. De har också tillgång till statistik 
från systemet i form av rapporter. Användarna i systemet tillhör olika 
behörighetsgrupper. Beroende på vilken grupp man tillhör så har man som användare 
olika behörighet i systemet. 

3. En patient i systemet kan antingen finnas med i kvalitetsregisterdelen, i 
ordinationsdelen eller i bägge två. När patienten väl är inmatad i systemet kan annan 
data matas in för vederbörande, t.ex. data från ett läkarbesök (i 
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förmaksflimmerregistret) eller data rörande ordination av antikoagulantia (i 
ordinationsdelen). 

4. När en användare matar in data för en patient, kan vara ett nytt läkarbesök i 
registerdelen eller en nystart på en behandling med Waran, är denna data att betrakta 
som en registrering i systemet. 

Inloggning 
Det första som händer när användaren går till inloggningssidan med sin webbläsare är att 
systemet begär att få installera ett certifikat på användarens dator. Detta certifikat är skapat av 
UCR och det är UCR som står som garant för att det är säkert att installera certifikatet. 
Certifikatet är till för att säkerställa att förbindelsen mellan användarens dator och UCR är 
krypterad. 
 
Efter att certifikatet har installerats på användarens dator visas systemets logginsida. På 
logginsidan görs en kontroll av användarens webbläsare. Givet att webbläsaren uppfyller de 
krav som systemet ställer på den kan användaren logga in med användarnamn och lösenord. 
Om webbläsaren inte stöds av systemet kommer information om detta att visas, tillsammans 
med länkar till ytterliggare information. 
 
Om användaren försöker logga in med felaktig användarinformation kommer systemet inte 
godkänna inloggningen. Utöver detta kommer systemet att fördubbla den tid det tar för 
logginsidan att visas på nytt. Denna fördubbling kommer att fortsätta upp till en minuts 
väntetid. Denna försiktighetsåtgärd är införd för att förhindra illasinnade personer från att 
skriva dataprogram som testar ett stort antal slumpmässigt framtagna lösenord och på detta 
sätt komma in i systemet. 
 
Efter en tid, som bestäms av registerhållaren, måste alla användare i systemet byta lösenord. 
Då visas ett speciellt formulär efter inloggningen och användaren kommer inte vidare förrän 
vederbörande bytt till ett nytt giltigt lösenord. 

Navigering i systemet 
Det huvudsakliga navigeringsverktyget i systemet är den länkmeny som står att finna på den 
gråa raden högt upp på alla sidor. När man för muspekaren över rubrikerna i menyn fälls en 
ny meny ned. Denna submeny innehåller i sin tur länkar som tar användaren till respektive 
sida. 
 
Vilka rubriker och länkar som ingår i länkmenyn är beroende av vilken behörighetsgrupp som 
den inloggade användaren tillhör, se nästa kapitel. Ju högre behörighet man har ju fler länkar i 
menyn. 

Systemets inbyggda hjälpfunktion 
Systemet har en inbyggd hjälpfunktion. Denna består i att man under rubriken Hjälp i 
länkmenyn kan kryssa i en kryssruta och på så sätt få fram en hjälptext för varje 
inmatningsfält (t.ex. textrutor eller listrutor) i systemet. Hjälptexten visas, till höger om sidans 
innehåll, när man tabbar sig till ett inmatningsfält eller för muspekaren över fältet. Om man 
som användare är osäker på hur man ska fylla i ett inmatningsfält kan man konsultera fältets 
hjälptext och där förhoppningsvis finna svaret på vad som gäller för inmatningsfältet. 
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Det är en stående uppmaning till alla användare att de i början av sin kontakt med systemet 
alltid har hjälpfunktionen påslagen. Detta har visat sig var effektivt när det gäller att lösa 
inmatningsproblem i olika sammanhang. 
 
Även om inte hjälpen är påslagen kan det många gånger finnas information att hämta om man 
för muspekaren över en ikon eller symbol etc. Ofta visas då en liten text som beskriver vilken 
funktion t.ex. ikonen har i systemet. 
 
Bild1: Länkmenyn är Auriculas huvudsakliga navigationsinstrument  

 
1. För man muspekaren över rubrikerna i länkmenyn fälls menyn ned och länkarna i 

kategorin visas. 
2. Kryssa i rutan för att få fram hjälptexter för alla inmatningsfält i systemet. 

Klarmarkering av data 
De fält på sidorna som är märkta med en asterisk (*) är obligatoriska fält,  dvs. det går inte att 
klarmarkera registreringen innan detta fält fått ett värde. Det man gör för att klarmarkera en 
registrering är att spara denna med kryssrutan längst ned på sidan ikryssad. I de fall då det inte 
finns någon kryssruta på sidan måste alltid alla obligatoriska fält vara ifyllda innan data sparas 
över huvud taget. 
 
När man som användare anser att en registrering är färdig ska man klarmarkera registreringen. 
I samband med sparningen görs då ett antal kontroller av data i formuläret, för att säkerställa 
att t.ex. alla obligatoriska fält är ifyllda. Om så inte är fallet eller om det finns andra brister i 
data så kommer systemet att påtala detta och klarmarkering är inte möjlig tills dess att data 
uppfyller kraven. Man kan dock i de festa fall spara data även om klarmarkering inte är 
tillåten. 
 
När data är klarmarkerad låses formuläret för vidare inmatning. Klarmarkerad data kan (i de 
allra flesta fall) låsas upp. Detta görs oftast genom att man trycker på en knapp eller länk, 
alltid med namnet Lås upp. 
 
Bild 2: Registreringen kan inte klarmarkeras, data saknas 

 
1. På denna bild har man försökt spara en ny ordinationspatient utan att ange något 

personnummer. 
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2. Systemet svarar att detta inte är möjligt. När användaren trycker på knappen märkt OK 
kommer det inmatningsfält som avses få fokus. 

 

Automatisk utloggning av använder vid inaktivitet 
Om en användare är inaktiv för länge kommer vederbörande att loggas ut automatiskt nästa 
gång han eller hon gör en interaktion med systemet (t.ex. trycker på en länk, sparar data etc.). 
Hur lång tid som måste förflyta innan utloggningen sker är en inställningsfråga, men det 
brukar röra sig om mellan 20 till 40 minuter. Om användaren har data osparad i samband med 
att utloggningen sker kommer systemet att påtala detta när användaren loggat in på nytt. 
Formuläret kommer att återställas så att data är den samma som den var innan användaren 
loggades ut. Notera att data inte är sparat även om användaren klickade på sparaknappen i 
samband med att den automatiska utloggningen skedde. 
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Administrationsgränssnittet 
Sammanfattning 
Som nämndes i inledningen så är det i systemets administrationsgränssnitt som man kan 
påverka systemets utseende och funktionalitet medan systemet är i drift. Det är också här som 
man skapar nya vårdenheter, användare, PAL/PAS, administrerar årets helgdagar etc. I denna 
del av dokumentet kommer systemets administrationsdel att beskrivas i detalj. 

Administration av den egna användarprofilen 
Varje användarprofil i systemet har ett antal karaktäristika, t.ex. för- och efternamn, titel, e-
postadress etc. Man når administrationsgränssnittet för den egna användarprofilen via 
rubriken Administrera i länkmenyn. Själva länken är Anv: plus användarens 
inloggningsnamn. Vissa data i formuläret är obligatoriska (mäkta med *), dvs. formuläret kan 
inte spara om något av de obligatoriska fälten är tomma. 
 
På den undre halvan av formuläret finns två kryssrutor. Om användarprofilen sparas med den 
övre rutan ikryssad kommer systemets inbyggda hjälpfunktion alltid att vara påslagen till dess 
att man kryssar av rutan och på nytt sparar användarprofilen. Att spara profilen med den 
undre rutan ikryssad innebär att även värdet hos ett val i en listruta visas tillsammans med 
klartexten i rutan. 

Ändra lösenord på sin användaridentitet 
Användaren kan när som helst ändra sitt lösenord i systemet. Detta görs längst ned på sidan 
för administration av den egna användarprofilen. För att kunna ändra lösenordet måste först 
det gamla anges, sedan det nya följt av en kopia på det nya. Alla lösenord i systemet måste 
följa ett antal kriterier: de måste vara minst åtta tecken långa och innehålla minst en siffra och 
ett specialtecken (t.ex. !#&+?). Systemet skiljer också på små och stora bokstäver, vilket man 
bör tänka på när man byter lösenord. Att kraven på lösenorden i systemet är så pass hårda 
beror på att säkerheten på detta sätt blir bättre. 
 
Bild 3: Nedre delen på formuläret där användaren kan administrera sin egen profil 

 
1. Kryssar man i denna ruta kommer den inbyggda hjälpfunktionen alltid att visas på 

sidorna i systemet 
2. Kryssar man i denna ruta kommer även värdet för klartexterna att visas i listrutorna i 

systemet. 
3. För att kunna byta lösenord på sin användaridentitet måste man först ange det gamla 

lösenordet. 
4. Det nya lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och innehålla minst en siffra och 

ett specialtecken (t.ex. !#%&/+?). 
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Administration av vårdenheter (endast för lokalkoordinator och högre) 
Om man är lokalkoordinator har man behörighet att ändra profilen för den vårdenhet som man 
är koordinator för. Detta görs på en sida som man når via länken Enhet: plus vårdenhetens 
förkortning, som finns under rubriken Administrera i länkmenyn. En genväg till denna sida är 
vårdenhetens namn uppe till höger på sidorna i systemet. 
 
Innan man börjar registrera patienter för en vårdenhet är det av yttersta vikt att man fyllt i de 
obligatoriska karaktäristika för vårdenheten. Vad som angivits i de obligatoriska fälten i sidan 
styr nämligen mycket av den logik som hör samman med inmatning av patienter och inte 
minst ordinationer. Vad gäller vårdenhetens öppettider måste man ange att man håller öppet 
minst en dag i veckan. 
 
Angående elektronisk skickning av brev så kräver detta att man sluter ett separat avtal med 
UCR. Om ett sådant avtal träffas kommer vårdenheten att faktureras av UCR för de 
försändelser som skickas av vårdenhetens personal via systemet. Posten kommer i sin tur att 
fakturera UCR. 
 
I de fall där man håller stängt vid en tidpunkt som man vanligtvis håller öppet  anger man 
detta på en speciell sida som går att nå från vårdenhetens administrationssida. Länken hit 
heter Se ändrade tider/dagar.  

Administrera temporärt ändrade öppettider/dagar 
På sidan för administration av ändrade tider/dagar kan man ange om vårdenheten gör en 
temporär förändring i sina öppettider. Det kan gälla att man har öppet ett datum då man 
annars hade haft stängt, att man tvärt om har stängt ett datum då man vanligtvis hade haft 
öppet eller att man vid ett specifikt datum har förändrade öppettider. 
 
På sidan anger man först ett datum, sedan vilka öppettider som gäller för detta datum och sist 
en kommentar. Om vårdenheten har stängt detta datum så utelämnar man bara angivelse om 
öppettider. Om man vill ha hjälp med datumet så finns en kalender att tillgå om man klickar 
på länken Kalender. Då öppnas ett nytt fönster med en kalender som sätter rätt datum i 
datumfältet när man klickar på respektive datum i kalendern. Man förflyttar sig mellan 
månader och år genom att klicka på pilarna i kalenderns rubrikrad. Stänger fönstret gör man 
med krysset uppe i högra hörnet. 
 
I de lägen som man inte ange några nya öppettider kommer systemet inte att föreslå detta 
datum vid automatiska ordinationer av antikoagulantia. Om man själv väljer detta datum 
kommer datumfältet på ordinationssidan att få en röd bakgrund. Ordinationen går dock alltid 
att välja, även om systemet visar att vårdenheten håller stängt. 
 
Om man anger öppettider för ett datum kommer systemet fortfarande att föreslå detta datum 
vid automatiska ordinationer, men de nya öppettiderna kommer att visas i formuläret 
tillsammans med att datumfältet kommer att färgas rosa. Notera att man med hjälp av fälten 
för öppettider kan förändra öppettiderna hos ett datum som vårdenheten ändå skulle ha haft 
öppet. 
 
Om man vill mata in en serie med datum vid samma tillfälle kryssar man i kryssrutan märkt 
Töm formuläret för ny inmatning. Då förbereds formuläret (töms) för inmatning av nästa 
datum efter det att man sparat. 
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Alla tidigare sparade datum, som fortfarande ligger i framtiden, visas i en lista längst ned på 
sidan. Om man klickar på en rad i listan visas inmatningen i formuläret och kan därigenom 
ändras och tas bort. 

Administrera helgdagar (endast landskoordinator och högre) 
Nationella helgdar anges på en sida som nås via länken Helgdagar i länkmenyn. Länken finns 
under fliken Administrera. Denna sida fungerar på samma sätt som sidan för ändrade 
tider/dagar med den skillnaden att här anger man inga öppettider. Den andra skillnaden är att 
en helgdag som anges via detta gränssnitt har genomslag på alla vårdenheter i systemet och 
inte bara den vårdenhet som man är inloggad på. 
 
Behörigheter i systemet 
Alla användare i systemet tillhör en användargrupp t.ex. lokalkoordinator, lokalanvändare etc. 
Till dessa grupper finns det tjänster knutna. Generellt kan man säga att ju högre upp i 
användargruppshierarkin man är ju fler tjänster har man tillgång till. 
 
Varje handgrepp i systemet (lägga in ny patient, ordinera antikoagulantia, skapa användare 
etc.) har en tjänst kopplad till sig. För att en användare ska kunna utföra handgreppet måste 
vederbörande tillhöra en användargrupp som har tillgång till tjänsten. Användargruppernas 
tillgång till olika tjänster kan ändras medan systemet körs, vilket gör det enkelt att stänga av 
och slå på funktionalitet för de olika grupperna. Gränssnittet för administrering av tjänster och 
användargrupper är förbehållet personal på UCR. 
 
Användargrupper som finns i systemet: 

1. Landskoordinator (hela systemet) 
2. Lokalkoordinator (hela systemet) 
3. Lokalanvändare (hela systemet) 
4. Lokalkoordinator på lab (för övervakning av labbprover) 
5. Lokalanvändare på lab (för övervakning av labbprover) 
6. Lokalkoordinator för exklusiva registeranvändare (ej tillgång till ordinationsdelen) 
7. Lokalanvändare för exklusiva registeranvändare (ej tillgång till ordinationsdelen) 
8. Användare fr. kardiologklinik (kan se data och göra elkonverteringsreg.) 
9. Användare fr. akuten (kan bara se data om antikoagulantia) 

Administrera vårdenhetens användare 
Som lokalkoordinator har man som en del av sin uppgift att administrera de lokalanvändare 
som finns på vårdenheten samt att vid behov skapa nya. Man hittar alla användare som man 
har tillåtelse att administrera genom att trycka på länken märkt Användare under rubriken 
Administrera i länkmenyn. Här får man fram en lista på alla användare som har lägre 
behörighetsnivå än en själv på den egna vårdenheten. För att komma till sidan där man 
administrerar data för en användare trycker man på den rad i listan som man är intresserad av. 
Man får som koordinator aldrig se användare som är på samma behörighetsnivå eller någon 
nivå över den man själv har. 
 
För att skapa en ny användare trycker man på knappen märkt Skapa ny längst ned på sidan. 
Det som gäller vid nyskapande av en användare är att vederbörandes ID måste vara unikt i 
systemet och att lösenordet måste vara minst åtta tecken långt samt innehålla minst en siffra 
och ett specialtecken (t.ex. !#%&+?). 
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Man har som lokalkoordinator möjlighet att ändra alla karaktäristika hos lokalanvändarna på 
den vårdenhet där man är koordinator, utom vilken vårdenhet som vederbörande är knuten till. 
Om användaren inte har sparat någon data i systemet kan även användaren tas bort helt från 
systemet. 
 
Det har visat sig från andra system att en av lokalkoordinatorns vanligaste uppgifter är att ge 
lokalanvändarna nya lösenord när de gamla gått förlorade. 

Viktigt om förmedling av lösenord 
Om man som lokalkoordinator (eller som koordinator med högre behörighet)  ska meddela ett 
nytt lösenord till en användare får man under inga omständigheter skicka detta lösenord per 
E-post. Lösenordet ska ses som en värdehandling och risken är stor att det kan snappas upp av 
obehöriga om det skrivs ned i ett mejl och skickas över Internet. Från UCR:s sida 
rekommenderar vi att man skickar ett SMS eller ringer användaren om man inte är i personlig 
kontakt med vederbörande. 

Administrera PAL/PAS 
Det ingår även i en lokaladministratörs uppgifter att underhålla listan med PAL/PAS på 
vårdenheten. Sidan där detta görs nås via länken PAL/PAS under rubriken Administrera i 
länkmenyn. De PAL/PAS som man skapar från denna sida kommer att finnas som valbara 
alternativ i diverse listor på registreringssidor i systemet, så det är viktigt att listan med 
PAL/PAS underhålls. 
 
Att en person är införd i systemet i sin roll som PAL eller PAS innebär inte att vederbörande 
kan logga in i systemet som användare. Man kan däremot knyta en PAL/PAS till en 
användare om rollerna tillhör en och samma person. Detta görs i samband med att PAL/PAS 
skapas. Man anger då vilken användare som den nya PAL/PAS är identisk med. Detta innebär 
att om en användare ska läggas in i systemet och vederbörande även ska vara PAL eller PAS 
måste personens identitet som användare läggas in först för att kopplingen till PAL/PAS 
sedan ska kunna göras. 
 
Under formuläret för nyinläggning/administration av PAL/PAS finns en lista med alla 
PAL/PAS som redan är inlagda i systemet för aktuell vårdenhet. Om man klickar på en rad 
laddas formuläret med den valda PAL/PAS och redigering av identiteten är möjlig. 
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Ordinationssystemet 
Sammanfattning 
Syftet med ordinationsdelen av Auriculasystemet är att stödja sjukvården i arbetet med att 
ordinera oral antikoagulantia till patienter. Man får i ordinationsdelen hjälp med att följa 
patientens utveckling över tid, dvs. att hur vederbörande svarar på behandlingen. Labbsvar 
från kemlabb överförs elektroniskt till systemet, där de ligger till grund för patienternas 
ordinationer. Kontakten mellan ordinatör och patient underlättas genom att man från systemet 
elektroniskt kan skicka brev, innehållandes ordinationen, direkt till Posten. Posten skriver ut, 
kuverterar och delar ut brevet dagen efter att de skickats från systemet. Ordinationssystemet 
har även en beslutsstödfunktion som när vissa kriterier har uppfyllts kan ge förslag på hur 
nästa ordination bör se ut för en viss patient.  
 
Målet är att ordinationssystemet ska kunna ge förslag på minst 75% av de ordinationer som 
görs i systemet. Det är dock på sin plats att påpeka att det som ordinationssystemet levererar 
är just förslag och inget annat. Det är ändå i sista hand ordinatören som har det slutgiltiga 
ansvaret för alla ordinationer som görs med hjälp av Auriculasystemets ordinationsdel. 
 
I den här delen av dokumentet kommer ordinationsdelen att beskrivas i detalj. Kapitlet är 
disponerat på så sätt att det beskriver ordinationsdelen i den ordning som en användare 
förväntas komma i kontakt med de olika delarna. 

Val av subsystem 
Direkt efter inloggningen får man som användare välja i vilket subsystem som man vill börja 
att arbeta med. För att komma till ordinationsdelen väljer man följaktligen 
Ordinationssystemet i vallistan och trycker på knappen märkt Ok. Man kan även byta 
subsystem efter inloggningen genom att klicka på någon av länkarna under fliken Auricula i 
länkmenyn. Nästa gång användaren loggar in kommer systemet att visa startsidan på det 
subsystem som användaren var inloggad i vid förra tillfället. 

Startsidan – nyinmatning av patienter 
På startsidan finns ett litet formulär med vilket man matar in nya patienter i systemet. Först 
väljer man vilken typ av personnummer som den aktuella patienten har, detta överensstämmer 
sannolikt med patientens nationalitet. Beroende på vilken typ av personnummer som man valt 
görs olika valideringar på det man skriver in i rutan för personnummer. Om man valt Svenskt i 
listan måste det man skriver in i personnummerfältet vara ett korrekt svensk personnummer 
etc. Noterbart är att systemet kräver sekelsiffror i svenska personnummer. Detta får man dock 
hjälp med av systemet, det går utmärk att skriva personnummer i formen ÅÅMMDDNNNN. 
Systemet kommer då att ändra formen till ÅÅÅÅMMDD-NNNN. 
 
När man trycker på knappen märkt Skapa kommer systemet att försöka skapa en registrering 
för patienten med det angivna personnumret. Om patienten redan finns på den vårdenhet som 
man är inloggad på (vårdenhetensnamnet står uppe till höger i sidan) får man en förfrågan om 
huruvida man vill gå till den registrering som redan finns. Om patienten inte finns i systemet 
kommer en ny patientregistrering att skapas och man kommer att bli förflyttad till formuläret 
där man specificerar patientprofiler. Om personnummertypen är svensk kommer detta 
formulär att vara förifyllt med data tagen från folkbokföringsregistret. 
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Om patienten redan finns på något annan vårdenhet kommer ingen ny patientregistrering att 
skapas, man kommer istället att dela patientinformation mellan vårdenheterna. Det kommer 
dock att sparas en ny ordinationsperiod (se nedan) för den inmatande vårdenheten. Det troliga 
är att den tidigare vårdenheten har avslutat inmatningen för patienten, men eftersom 
patientregistreringen redan finns i systemet kommer ingen ny slagning att ske mot 
folkbokföringen, eventuellt ändrad adress måste föras in förhand. 
 
För att den nya vårdenheten ska få tillgång till den information som redan finns i systemet för 
patienten kan man begära att få journalen överförd från den gamla vårdenheten (se avsnitt om 
överföring av patienter). 
 
Bild 4: Formuläret för inläggning av ny patient finns på startsidan 

 
1. Listruta med typ av personnummer. Valet i denna ruta avgör valideringen av själva 

personnumret (t.ex. att den sista siffran är korrekt vid svenskt personnummer). 
2. Fält där man fyller i patientens personnummer. 
3. Vi tryck på denna knapp kommer systemet att försöka skapa en ny patientregistrering. 

Startsidan – Att göra listor 
Utöver formuläret för nyinläggning av patienter finns det två listor på startsidan. Den övre av 
listorna innehåller registreringar som av någon anledning ska åtgärdas. Här visas alla brev 
som inte ännu skrivits ut och postats (brev som ska skickas elektroniskt kommer aldrig upp på 
denna lista), alla patienter som begärts överförda till annan vårdenhet, alla patienter som ska 
ringas upp mm. Längst till vänster på raden finns en symbol som visar vilken typ av 
registrering som raden gäller (för muspekaren över symbolen för mer information). Varje rad 
är en länk. Om man klickar på länken kommer man till vidare information om registreringen 
(se senare del av dokumentet) 
 
I den undre listan visas alla PK(INR)-värden som finns lagrade i systemet och som ännu inte 
legat till grund för en ordination. Utöver personnummer, datum då provet togs och labbvärdet 
finns ett antal symboler på raden. För muspekaren över dessa symboler för att få information 
om vad de står för. Varje rad är en länk till sidan för inmatning av PK(INR)-värden. Om man 
klickar på någon av de tre högra symbolerna kommer man dock till den sida som symbolen 
hänvisar till. 
 
Alla listor av denna typ i systemet är sorterbara. Klicka på kolumnrubriken så sorteras 
innehållet i listan om på detta värde. Invid rubriken visas då en liten pil. För att sortera om 
innehållet på samma värde fast i motsatt ordning klickar man på samma rubrik en gång till. 
 
Bild 5: Att göra listorna på startsidan  
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1. Den övre listan innehåller registreringar som av någon anledning måste åtgärdas.  
2. Längst till vänster finns en symbol som visar vilken typ av registrering som det 

handlar om, för muspekaren över symbolen för ytterliggare information. 
3. Den under listan visar alla PK(INR)-värden som tillhör vårdenheten och som ännu inte 

fått någon ordination. 
4. Raden är en länk till sidan där PK(INR)-värden kan redigeras. Längst till vänster på 

denna lista kan det finnas en symbol som indikerar att patientens ordination av någon 
anledning skjutits upp. För muspekaren över symbolen för merinformation om 
respektive fall. 

5. De övriga symbolerna är länkar till respektive sida. 
 

Specificera personuppgifter 
Om patienten inte redan finns registrerad på den vårdenhet som man är inloggad på kommer 
man till sidan för patientdata när man fyllt i ett personnummer på startsidan och tyckt på 
knappen märkt Skapa. Den mesta informationen som efterfrågas på denna sida behöver ingen 
närmare förklaring. Det handlar om  namn, adress, övrig kontaktinformation mm. I den mån 
förklaringar behövs finns alltid onlinehjälpen att tillgå (när man kryssar i hjälprutan under 
fliken Hjälp i länkmenyn). I de fall då patienten har ett svenskt personnummer så kommer 
många av fälten vara förifyllda med data från folkbokföringen. 
 
Listan med distriktssjuksköterskor fylls i på från sidan för administration av PAL/PAS, om 
inga värden finns i listan beror det på att inga PAL/PAS är inmatade i systemet. Man bör som 
lokalkoordinator se till att denna lista hålls uppdaterad. Det finns även ett fritextfält där DSK 
kan matas in. 
 
En bit under rubriken Interaktioner finns en länk märkt Sök i Janus. Om man klickar på denna 
öppnas ett nytt fönster som innehåller en sida från webbplatsen Janus. Här kan man söka efter 
interaktioner mellan mediciner (mer information om Janus står att finna på deras webbplats, 
http://www.janusinfo.se/). Om man har fyllt i någon av de fem fälten ovanför länken till Janus 
görs sökningen direkt i samband med att fönstret öppnas (Waran är förifyllt fältet högst upp). 
För att stänga popup-fönstret trycker man på det röda krysset i ramen högst upp till höger. 
 
Om man, genom sökning i Janus eller på annat sätt, är medveten om att annan medicinering 
som patienten har interagerar med Waranbehandlingen är det mycket viktigt att denna 
information införs i systemet. Man ska vid interaktion även ange hur allvarig denna är. Detta 
görs i fältet Interaktionsnivå. 
 
Nästan längst ned på sidan finns det möjlighet att söka efter information om mediciner i 
FASS. Man fyller då i den medicin som man söker information om i fältet märkt FASS – sök 
läkemedel, därefter klickar man på länken Sök i FASS. 
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När man är klar med patientdata ska registreringen klarmarkeras. Detta görs som tidigare 
nämnts genom att registreringen sparas med kryssrutan för Klarmarkering ikryssad. 
 
Efter det att patientdata sparas för första gången visas inte patientformuläret igen utan 
systemet visar istället formuläret för specificering av ordinationsperiod, vilket är det formulär 
som är näst på tur att fyllas i för den nyinlagda patienten. Om man vill se formuläret med 
patientdata igen så finns det alltid en liten meny direkt under huvudmenyn när data om en 
patient finns laddad i formuläret på en sida. 

Navigering bland en patients registreringar 
När man har data om en viss patient laddad i ett formulär i ordinationssystemet visas även en 
navigationsmeny som möjliggör navigering bland den aktuella patientens data. Här finns 
länkar till all data som finns sparad om patienten i Auricula (även eventuella registerdata). 
 
Utöver länkar till de olika delarna av Auricula som innehåller information om patienten finns 
även viktig information sammanfattad i navigationsmenyn. Denna visas genom ett antal 
symboler och om man som användare för muspekaren över dessa symboler visas i klartext 
vad som menas med var och en av symbolerna. 
 
Bild 6: Navigering bland alla registreringar som finns införda för en patient 

 
1. Grundläggande information om patienten, personnummer, ålder, namn och 

telefonnummer. Symbolen (ett gult plustecken) visar att data är sparad men inte 
klarmarkerad. När data är klarmarkerad byts denna symbol ut till ett grön OK. 

2. Detta fält innehåller kommunikationsinformation, alltså om man behöver tänka på 
något speciellt i kontakten med patienten. 

3. Här visas i om det finns observanda införd för patienten. Om man för muspekaren 
över symbolen/symbolerna visas vilken typ av observanda som åsyftas. 

4. Längst ut till höger visas information om att patienten tar interagerande läkemedel när 
så är fallet. Vitt symboliserar låg risk, gul medelrisk och röd hög risk. Om man för 
muspekaren över symbolen visas vilket/vilka preparat som avses (ljusgula fältet till 
höger om sidan). 

5. Denna (test)patient är även införd i registerdelen av Auricula. I de fall då 
vederbörande bara är införd i ordinationsdelen är denna ruta tom. Rutan är en länk till 
registerregistreringen. 

6. Länk till ordinationsperiodsformuläret för patienten. 
7. Länk till sidan där man kan lägga in nya, redigera och eventuellt ta bort PK(INR)-

värden i systemet. 
8. Länk till sidan där själva ordinationerna görs i systemet. Den lilla lampan som visas 

till höger om texten indikerar att denna patient har ett PK(INR)-värde som väntar på 
att ligga till grund för en ordination. 
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9. Längst till höger på den nedre raden finns fyra symboler som även är länkar. Dessa 
leder i tur och ordning till: sidan där alla kommentarer för patienten är samlade, sidan 
där man för in historiska ordinationer för patienten, patientens checklistor samt sidan 
där man anger ifall patienten drabbats av några komplikationer. Förklaringar om var 
respektive länk leder visas även när man för muspekaren över symbolen. 

10. Denna länk leder till sidan där man kan tillåta andra vårdenheter att ta del av de 
registreringar som är gjorda på den egna vårdenheten. 

 

Ange vad som gäller för ordinationsperioden 
Ordinationsperiod är ett begrepp som avser en serie med sammanhängande ordinationer och 
PK(INR)-värden i systemet. Dessa ordinationer och labbvärden ska ha en del gemensamt för 
att få ingå i samma period. Dessa gemensamma data registreras på sidan för 
ordinationsperiod. Om de grundläggande data för patienten ändras, t.ex. 
behandlingsindikationen, ska ordinationsperioden avslutas. Om behandlingen med 
antikoagulantia ändå ska fortsätta ska en ny period skapas. Längst upp på sidan för 
ordinationsperiod visas en rad för varje ordinationsperiod som patienten har haft på den 
vårdenhet som man är inloggad på. Dessa rader är länkar till data om respektive 
ordinationsperiod. 
 
Ordinationsperioden måste ha minst en indikation. Om indikationen är Förmaksflimmer 
kommer en registrering i registerdelen av systemet att skapas i samband med att 
ordinationsperioden sparas för första gången. Om indikationen är klaffel kommer kryssrutan 
för LMH att kryssas i automatiskt. Det är endast när indikationen är förmaksflimmer som 
Elkonvertering kan anges som indikation. 
 
Rutorna Typ av medicin och Medicin doseras i är förifyllda med den information som gäller 
på respektive område för respektive vårdenhet. Målvärde för PK(INR) är alltid förifyllt med 
2.0 till 3.0. Alla förifyllda värden kan ändras vid behov. 
 
Om man kryssar i rutan för att LMH ska ges vid PK(INR) <1.8 kommer en uppmaning om 
detta skrivas ut på ordinationsbrevet till patient när PK(INR) <1.8. Vilken medicin och dos 
som patienten uppmanas att ta anges på sidan för administration av vårdenheten. 
 
Kommentaren som kan skrivas i på ordinationsperioden kan även visas på andra sidor som 
innehåller data kopplad till perioden, t.ex. vid ordination av Waran. För att få kommentaren 
att visas i samband med ordination kryssar man i rutan till höger om kommentarsfältet innan 
man sparar data i formuläret. Förslagsvis redigerar man kommentaren så att man bara lägger 
till information högst upp i fältet, med ett datum som rubrik. Då blir kommentaren lätt att 
följa över tid. 
 
Startdatumen och slutdatum för ordinationsperioden utgör begränsningar för vilka datum som 
får anges i samband med att data som är kopplad till ordinationsperioden sparas i systemet. 
Man kan t.ex. inte lagra ett PK(INR)-värde med provtagningsdatum 2006-03-01 i systemet för 
en ordinationsperiod som har startdatumet 2006-03-02. Start- och slutdatum för 
ordinationsperioden måste alltid omsluta (eller vara lika med) alla datum som på ett eller 
annat sätt är kopplade till perioden. 
 
Ett tips angående angivelse av datum i systemet: Systemet kan hjälpa till med formateringen 
av datum. Om man anger två siffror förutsätter systemet att det är ett datum den aktuella 
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månaden som gäller. Systemet skriver då ut hela datumet när man lämnar fältet. Om man 
fyller i fyra siffror tar systemet det som månad och dag, sex siffror blir år, månad och dag. Ex: 
21 ger 2006-02-21 och man befinner sig i februari 2006. 060221 ger 2006-02-21 osv. 
 
I de flesta datumfält kan man även använda piltangenterna (upp och ned) för att flytta fram 
och tillbaks datumet som angivits i fältet. 
 
Bild 7: En ordinationsperiod skapas 

 
1. En rad läggs till för varje ordinationsperiod som skapas för patienten på den vårdenhet 

som man är inloggad på. 
2. Symbolen längst till höger visar att ordinationsperioden syftar till att patienten ska 

elkonverteras. Om patienten har fallit ur terapeutiskt PK(INR)-intervall visas ett litet 
rött kryss tillsammans med blixten. 

3. Här anger man den behandlingsindikation som föreligger. 
4. Ska patienten elkonverteras, Ja eller Nej. 
5. Vad som är förifyllt i dessa två fält avgörs vad som angavs i profilen för vårdenheten. 
6. Standardvärdet är alltid 2.0 till 3.0 
7. En ikryssad ruta innebär att patienten uppmanas att ta LMH när PK(INR) < 1.9 
8. Kommentaren kan visas i samband med att annan data matas in för patienten. I så fall 

måsta rutan till höger om kommentarsfältet vara ikryssad, som i det här fallet. 
9. Här anges när perioden börjar och hur länge den ska fortlöpa samt eventuellt när man 

ska konfirmera med PAL om att perioden ska fortsätta. 
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10. Här anges när perioden ska avslutas samt varför. 
11. När patienten inte har någon aktiv ordinationsperiod låses denna knapp upp och man 

kan skapa en ny period för patienten. 

När data är sparad för en ordinationsperiod 
Som nämndes ovan kan olika registreringar kopplas till en ordinationsperiod. Till dessa 
registreringar hör: PK(INR)-värden, ordinationer och elkonverteringar. När väl data finns 
sparad i systemet som är kopplad till en ordinationsperiod kan vissa data för perioden inte 
ändras. Att perioden låses på detta sätt beror på att man i efterhand inte ska kunna ändra 
förutsättningarna för data som är sparad i systemet. 
 
Bild 8: Ordinationsperiodsformuläret efter att ett PK(INR)-värde sparats för perioden 

 
1. De övre fälten i formuläret är nu låsta efter det att en ordination sparats för 

ordinationsperioden. Dessa fält går inte att ändra längre (om man inte tar bort 
ordinationen). 

2. Resten av formuläret förblir olåst och förändringsbart. 
 

Information om ordinationsperioden på andra sidor 
Den information som man matar in för ordinationsperioden är av största intresse när man 
ordinerar Waran för patienten. Därför visas den i sammanfattad form på alla sidor som har 
med ordination att göra (beskrivs nedan). Bilden nedan visar sammanfattad information om 
den ordinationsperiod som skapades ovan i detta dokument. 
 
Bild 9: Sammanfattad ordinationsperiodsinformation 

 
1. Till vänster i sammanfattningen är alla behandlingsindikationer listade under varandra. 

Om patienten har någon typ av mekanisk klaff visas detta med vit text och röd 
bakgrund. Om patienten ska elkonverteras visas detta med vit text på rostbrun 
bakgrund. Allt för att uppmärksamma dessa indikationer. 

2. Till höger i sammanfattningen finns annan sammanfattad information om 
ordinationsperioden. Om målintervallet är annat än 2.0 till 3.0 visas detta med vit, 
fetstil på en röd bakgrund. 
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3. Längst ned till höger finns en länk som öppnar en ruta med ordinationsperiodens 
kommentar. Om man valt att inte visa kommentaren vid ordination så visas inte heller 
länken. 

Inmatning av historik (gamla ordinationer) 
Ett av målen med ordinationssystemet är att systemet ska ge förslag på ordination till 
ordinatören. För att uppnå detta mål måste systemet ha beslutsunderlag i form av gamla 
PK(INR)-värden och ordinationer. För att på ett snabbt sätt kunna lagra gamla PK(INR)-
värden med tillhörande ordinationer för en specifik patient använder man 
inmatningsformuläret för historik. Här skapar man flera PK(INR)-registreringar och 
ordinationer  på samma gång, detta utan att något brev behöver skickas (möjlighet finns) eller 
att några telefonnoteringar skapas (se nästa avsnitt av dokumentet). Formuläret ska läsas som 
att en ordination anges per rad, med den äldsta ordinationen överst. I de olika kolumnerna 
anger man sedan vad som gällde för respektive ordination. Bilden nedan visar hur 
historikformuläret ser ut innan tre historiska ordinationer sparas. 
 
Bild 10: Historikformuläret innan sparning 

 
1. I den vänstra kolumnen anger man det datum då analysen av PK(INR)-provet utfördes. 
2. I nästa kolumn anger man värdet hos provet. 
3. I de följande sju kolumnerna på raden anger man de doser i hela och halva tabletter 

som ordinerades för de olika veckodagarna. Beroende på vilken veckodag som 
provtagningsdatumet längst till vänster har, sätts fokus på rätt ruta om man tabbar sig 
från PK(INR)-fältet. 

4. Om man fyllt alla rutorna för veckodagarna på raden kan inte systemet räkna ut hur 
många dagar som ordinationen gäller för. Då måste man ange hur många veckor som 
ordinationen gällde/gäller. 

5. I den sista rutan på raden skriver systemet ut vilket som är ordinationens slutdatum, 
uträknat på vad som angavs i de andra rutorna på raden. 

6. Den första raden har en ordination som sträcker sig över fyra dagar. Eftersom inte alla 
veckodagar har dosangivelse kan man inte ange hur många veckor som ordinationen 
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sträcker sig över. Den kan inte vara längre än de tre dagar som har angivits. När 
ordinationen sparas skapas automatiskt datum för när ordinationen slutar gälla. 

7. På den andra raden är doseringen är ökad, i övrigt gäller samma förutsättningar som 
ovan. 

8. Den sista raden har en ordination som sträcker sig över en hel vecka. Därför måste 
man som användare ange hur många veckor som ordinationen gäller för. Här skriver 
systemet ut slutdatum direkt i sista rutan på raden, man behöver inte spara 
registreringen innan det görs. 

9. Som orsak ska man ange varför ordinationerna matas in som historik. 
10. Kommentar kan man ange om man vill. 
11. Om man kryssar i denna kryssruta kommer systemet att föra användaren till den 

ordinarie ordinationssidan efter att användaren sparat data. 
12. Längst ned på sidan finns en lista med alla sparade historiska ordinationer för 

patienten. Längst till höger i listan finns länkar för ändring och borttagning av 
registreringarna. Om man klickar på ändringslänken laddas formuläret ovan med 
information om registreringen och ändring av data är möjlig. 

Inmatning och redigering av PK(INR) 
Man kan komma till sidan där man matar in och redigerar samt eventuellt tar bort PK(INR)-
värden på två sätt. För det första finns det en länk i länkmenyn under fliken 
Ordinationssystem som heter PK(INR)-värden.  Det andra sättet är att trycka på länken 
PK(INR) i patientnavigeringsraden. 
 
Högst upp i formuläret väljer man typ av personnummer av samma anledning som man gjorde 
det på startsidan då patienten skapades, sedan anger man personnumret på den patient som 
labbsvaret tillhör. 
 
Om man vill mata in flera PK(INR)-värden i serie kryssar man i kryssrutan längst ned på 
formuläret. Detta kommer att tömma formuläret efter dat att data sparats och förbereder det 
för inmatning av ett nytt värde. 
 
För att systemet ska acceptera det nya PK(INR)-värdet måste ett antal villkor vara uppfyllda. 

1. Den patient man försöker lägga in PK(INR)-värdet för måste finnas registrerad på den 
vårdenhet som man är inloggad på. 

2. Patienten måste ha en ordinationsperiod som är aktiv vid det tillfälle som PK(INR)-
värdet togs. 

3. Ordinationsperioden måste ha alla obligatoriska fält ifyllda. 
4. Det får inte redan finnas ett PK(INR)-värde i systemet som det inte ordinerats på. Det 

får alltså bara finnas ett ej ordinerat PK(INR)-värde åt gången i systemet. 
5. Det får inte finnas ett PK(INR)-värde som har legat till grund för en ordination som är 

analyserat samma dag som det datum man försöker lägga in. 
 
Längst ned på sidan finns samma Att göra lista som finns på startsidan, dvs. en lista med alla 
PK(INR)-värden som finns i systemet och som inte legat till grund för en ordination. Varje 
rad i listan är en länk till värdet och symbolerna på raden är länkar till respektive sida. Om 
man trycker på raden laddas valt värde i formuläret och kan då redigeras. 
 
 
 
Bild 11: Ett PK(INR)-värde skapas 
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1. Personnumret anges på samma sätt som på startsidan 
2. Formuläret kommer med största sannolikhet att göras om… 
3. Om formuläret ska förberedas för inmatning av ett nytt PK(INR)-värde efter sparning 

ska kryssrutan kryssas i. 
4. Alla PK(INR)-värden som finns lagrade i systemet, men som ännu inte legat till grund 

för en ordination visas i en lista längst ned på sidan. Varje rad i listan är en länk som 
laddar värdet i formuläret. 

5. En flagga längst till vänster på raden indikerar att en ordinatör skjutit upp ordinationen 
på labbvärdet. Om man för muspekaren över symbolen visas förklaringen till 
uppskjutningen om ordinatören har angivit någon. 

6. Det gula plustecknet visar att det finns data sparad för patienten men att den inte är 
klarmarkerad. Rutan är en länk till patientsidan. 

7. Rutan är en länk till sidan för redigering av ordinationsperiod. 
8. Rutan är en länk till ordinationssidan. 

Redigera ett sparat PK(INR)-värde 
När PK(INR)-värdet är sparat men ännu inte legat till grund för en ordination kan det 
redigeras och tas bort. När en ordination väl gjorts för PK(INR)-värdet är denna möjlighet 
borta. Det enda som man inte kan ändra på PK(INR)-registreringen är personnumret och 
personnummertypen. Om dessa är fel måste PK(INR)-värdet tas bort och läggas in på nytt 
(med felen rättade). 
 
Bild 12: Låsta fält hos en sparad PK(INR)-registrering 

 
1. Rubriken har ändrats. 
2. Personnumret kan inte ändras 
3. Resten av formuläret går dock fortfarande att ändra hela tiden fram till dess att 

PK(INR)-värdet legat till grund för en ordination. 
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Elektronisk överföring av PK(INR)-värden till systemet 
En av de största styrkorna med Auricula är att man i normalfallet inte ska behöva mata in 
PK(INR)-värden i systemet över huvud taget, dessa ska kunna överföras elektroniskt direkt 
från labbsystem. Uppsala Clinical Research Center (UCR) som utvecklar Auriculasystemet 
har valt att i första hand samarbeta med ProfDoc vad gäller den elektroniska överföringen av 
labbdata. Det är med hjälp av ProfDocs tjänst PMI som själva överföringen av labbdata görs. 
Många sjukhus och landsting använder redan idag PMI för den elektroniska överföringen av 
labbsvar inom sjukhuset1. För att den automatiska labböverföringen ska vara möjlig krävs att 
ett antal villkor är uppfyllda: 

1. Resultaten från labb kommer i retur på elektronisk väg, ofta direkt in i den 
elektroniska patientjournalen eller ett remiss och svarssystem. Dvs. man överför redan 
idag labbvärden elektroniskt, dock inom det egna sjukhuset. 

2. Man använder PMI för överföringen eller är beredd att på annat sätt koppla sig mot 
Auriculas gränssnitt för överföring av labbsvar. 

3. Tillbörliga avtal finns skrivna mellan UCR och den enhet som äger labbdata. 
 

Den elektroniska överföringen sker på så sätt att PK(INR)-värdet med tillhörande metadata 
skickas även till Auricula, i samband med att det skickas till den som beställt provet. 
Överföringen görs via Sjunet. Detta sparar inte bara tid, det ökar även patientsäkerheten. 
PK(INR)-värdet dyker upp i Att göra listan på startsidan och ligger kvar där till dess att det 
har behandlats på lämpligt sätt. 
 

Om patienten som PK(INR)-provet är taget på inte finns inmatad i systemet (eller inte har 
någon aktiv ordinationsperiod) kommer PK(INR)-värdet att visas i en separat lista. Värdena 
(och patienterna) i denna lista kan med några få knapptryckningar importeras i systemet. Det 
som sker då är att patienten läggas in på samma sätt som om användaren hade gjort det 
manuellt. För mer information om inläggning av patient i systemet, se avsnitt: Startsidan – 
nyinmatning av patienter 
   

Ordinationssidan 
Det är ordinationssidan som är hjärtat i Auriculas ordinationsdel. Det är här som man som 
ordinatör skapar nya ordinationer, handhar information om kontakt med patienten etc. 
Ordinationssidan är skapad för att underlätta ordinationsarbetet, oavsett i vilket läge i 
ordinationsperioden som patienten befinner sig. Det eftersträvade målet är att systemet på 
grundval av tidigare inmatade PK(INR)-värden och ordinationer ska kunna ge förslag på nästa 
ordination. När omständigheterna är sådana att man når detta mål kan ordinationen skapas 
med ett enda knapptryck, mer om detta nedan. 
 
Informationen som bygger upp ordinationen är uppbyggd av två komponenter. Den första 
kommer från ordinationsperioden och är därmed gemensam för alla ordinationer som görs 
under perioden. Information om vad som gäller för ordinationsperioden finns i 
ordinationssidan i form av den informationsrutan som är beskriven i bild 9. Den andra är 
specifik för varje ordination. Det är den specifika informationen som man anger på 
ordinationssidan. 

                                                 
1 Se lista i appendix I  
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Ordinationssidan när inga PK(INR)-värden finns för ordinationsperioden 
För att man ska kunna skapa en ordination för en patient måste det finnas ett PK(INR)-värde 
att ordinera på. Bilden nedan visar ordinationsformuläret som det ser ut när det inte finns 
några PK(INR)-värden alls för en ordinationsperiod. För att man som ordinatör 
överhuvudtaget ska komma till ordinationssidan för en patient måste dock patienten ha en 
ordinationsperiod. 
 
 
Bild 13: En ordinationsperiod utan några PK(INR)-värden 

 
1. Överst på ordinationssidan finns information som tillhör ordinationsperioden och 

därmed är gemensam för alla ordinationer under perioden.  
2. Listan med PK(INR)-värden och ordinationer är tom 
3. Hela formuläret är låst för inmatning. 

Systemet ger förslag på ordination 
Bilden nedan visar hur ordinationsformuläret kan se ut om man kommer till ordinationssidan 
för en patient som har ett ej ordinerat PK(INR)-värde i systemet. Bilden visar hur 
ordinationssidan ser ut efter det att man matat in PK(INR)-värdet i Bild 11 ovan. Systemet har 
med hjälp av det nya PK(INR)-värdet och de historiska ordinationerna som skapades i Bild 10 
givit förslag på nästkommande ordination. Formuläret är alltså förifyllt med data när det visas 
för ordinatören. Ingen data har förts in för hand i formuläret som visas i bilden nedan. 
 
Bild 14: Ordination av ett förifyllt ordinationsformulär. 

 
1. Texten i den gröna rutan uppe till vänster visar att systemet har givit förslag på denna 

ordination. 
2. Nästa ruta visar den veckodos som systemet finner lämplig under de rådande 

omständigheterna. 
3. Längst till höger visas den föreslagna längden på ordinationen. 
4. Här visas datumet då PK(INR)-provet togs. 
5. Här visas vilket värde PK(INR)-provet hade. 
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6. I denna ruta visas dagens datum i ett fält samt en kryssruta. Datumfältet är låst för 
inmatning, detta eftersom ordinationsdatum ju per definition blir det datum då data i 
formuläret sparades, vilket ju är dagens datum. Fältet kan dock öppnas för inmatning. 
Man kryssar då i kryssrutan till höger om datumfältet. Denna möjlighet är användbar 
om man ska mata in historiska data. Om man låser upp datumfältet är det bara datum 
som ligger i det förflutna som kan matas in. När en historisk ordination sparas skapas 
inga ordinationsbrev eller telefonnoteringar. Som vi sett i tidigare avsnitt i detta 
dokument syftar historiska ordinationer främst till att få systemet att ge förslag på 
framtida ordinationer. 

7. Resten av raden upptas av nio fält för inmatning av dosering av medicin, summerad i 
milligram, uppdelad (i tabletter) på veckans dagar samt summerad i antal tabletter. Om 
man matar in en summerad veckodos i något av summafälten slås dosen ut på veckans 
dagar i enlighet med vad man angav i ordinationsperioden (hur tabletterna ska fördelas 
på veckans dagar: Alltid hela eller halva tabletter eller brytpunkt vid 14 
tabletter/vecka). På motsvarande sätt summeras antalet tabletter, och milligram i 
summafälten om man förändrar värdet i något av fälten för veckodagarna. 

8. Under raden för specificering av den nya ordinationen finns information om alla 
tidigare ordinationer för ordinationsperioden (i detta fall tre stycken). Färgen längst till 
vänster på historiken indikerar hur ordinationen kom till. Blå färg innebär att 
ordinationen skapades som historik. Röd färg innebär att ordinationen gjordes 
manuellt (man fick inget förslag på ordination från systemet eller så förkastades 
förslaget). Grön färg indikerar att ordinationen var ett förslag från systemet och att 
detta förslag antogs av ordinatören. 

9. Kolumn två och tre från vänster innehåller datum då historikens PK(INR)-prov togs 
och vad de hade för värden. Den asterisk som finns angiven vid värdet 2.4 innebär att 
detta värde och ordination har använts av systemet som underlag i behandlingen av 
dagens ordination. Villkoret för att en tidigare registrering ska kunna användas som 
underlag för en ordination är att PK(INR)-värdet är taget med minst en veckas 
mellanrum från det aktuella värdet (värdet som är taget inför den ordination som ska 
göras). Anledningen till att inte ordinationen som är gjord 2006-02-07 har använts som 
underlag är att denna ordination bara gäller för tre dagar. 

10. I denna kolumn visas när ordinationen gjordes och hur många hela veckor och dagar 
som den gällde för. Först kommer datumet då ordinationen gjordes, sedan kommer 
antalet hela (fyllda) veckor som ordinationen gällde sist kommer dito antal dagar. 

11. Sist på raden kommer de doser som gällde för ordinationen. Både uppdelad på 
veckans dagar och i summerad form. 

 
Om man vill titta närmare på en gammal ordination så går detta bra. Raden i listan är en 
länk som visar den sparade  informationen om ordinationen i formuläret. Även 
informationen om eventuell telefonnotering och brev visas i respektive formulär (se 
nedan). 
 
12. Här anger man antalet veckor som den nya ordinationen ska gälla. När systemet ger 

förslag på ordination kommer det alltid att försöka ange den kommande ordinationens 
längd i hela veckor. Om man ordinerar manuellt och vill sätta ett annat intervall för 
ordinationen väljer man alternativet Annat längst ned i listan. Då öppnas datumfältet 
på raden nedanför för inmatning, annars är detta fält låst för inmatning. 

13. I detta datumfält visas det datum patienten ska komma in på nästa planerade besök. 
Om fältet är öppet för inmatning kan man använda piltangenterna för att skifta datum 
uppåt eller nedåt. 
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14. Efter datumfältet finns information om den dag då patienten har sitt nästa planerade 
besök. Mellan datumfältet och texten ”Öppet onsdag” kan en symbol i form av ett 
utropstecken visas. Om symbolen visas innebär det att systemet har ändrat 
idealdatumet framåt eller bakåt i tiden. En sådan ändring kommer sig av att 
vårdenheten inte håller öppet vid det datum som är systemet förstahandsval (t.ex. två 
jämna veckor framåt i tiden). Om vårdenheten håller stängt på idealdatumet tar 
systemet det datum som vårdenheten har öppet och som ligger närmast i tiden. Om 
man för muspekaren över symbolen med utropstecknet visas information om hur 
datumet flyttats. 

15. Om man vill ha hjälp med att hitta ett lämpligt datum för nästa planerade besök kan 
man trycka på länken märkt Kalender. Då öppnas ett nytt fönster med en lite kalender. 
Denna kalender har pilar med vilka man kan flytta sig mellan månader och år samt 
klickbara datum som fyller i det datum som man kickat på i datumfältet till vänster på 
raden. 

16. Knappen längst ned till vänster på bilden öppnar och stänger den nedre delen av 
formuläret. Denna del av formuläret innehåller inmatningsfält för telefonnotering samt 
ordinationsbrev och är vanligtvis stängt i samband med ordination. Se kommande 
avsnitt av dokumentet för mer information. 

17. Om man som ordinatör av någon anledning inte vill ordinera på ett PK(INR)-värde 
som visas i formuläret kan man skjuta upp ordinationen genom att trycka på knappen 
märkt Skjut upp. Det som händer då är att PK(INR)-värdet visas i listan med ej 
ordinerade värden tillsammans med en flagga (längst ut till vänster på raden). Detta 
indikerar att värdet är uppskjutet. Att ett värde är uppskjutet innebär att det aldrig 
kommer att laddas automatiskt i ordinationsformuläret, se nästa punkt. 

18. För att underlätta seriell inmatning av ordinationer kan systemet ladda nästa PK(INR)-
värde i formuläret i samband med att föregående ordination sparas. För att få systemet 
att göra detta kryssar man i rutan märkt Till nästa ordination innan man sparar en 
ordination. På detta sätt kan man spara alla tillgängliga PK(INR)-värden i serie utan 
att lämna ordinationssidan. Om man sparar en ordination utan denna ruta ikryssad 
kommer man till startsidan efter det att ordinationen sparats. 

19. När man trycker på denna knapp kommer inmatningskontroller att göras på det data 
som man fört in i formuläret. Om data är korrekt kommer ordinationen att sparas. 

 

Vad som krävs för automatisk ordination 
Ordinationssystemet har väldigt strikta regler för när det ger förslag på en ordination. Råder 
det minsta osäkerhet kommer systemet att överlåta till ordinatören att ta alla beslut. Det är 
dock även värt att påpeka att systemet bara ger förslag på ordination. Det är alltid ordinatören 
som har det slutgiltiga ansvaret för att de ordinationer som skapas med systemet är säkra för 
patienten och på andra sätt korrekta. Nedan kommer en lista över de villkor som måste vara 
uppfyllda för att systemet ska kunna ge förslag på ordination. 
 

1. Målintervallet för PK(INR)-värden som lagrades på patientens ordinationsperiod 
måste vara standardintervallet 2.0 till 3.0. 

2. Det måste finnas minst ett tidigare PK(INR)-värde med tillhörande ordination lagrat i 
systemet. Datumet för när det föregående PK(INR)-värdet togs får inte vara mindre än 
sex dagar från dagens datum. 

3. Kombinationen av de PK(INR)-värden som ligger till grund för ordinationen (det 
senaste plus ett eller två föregående) måste finnas med i den lista som systemet 
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använder för att ge förslag på ordination2. Även om kombinationen finns med i listan 
kan ordinationsförslaget ändå bli en manuell ordination, detta om PK(INR)-värden 
ligger alltför långt från det eftersträvade. 

4. Den föregående ordinationens planerade längd (pl) får inte skilja sig för mycket från 
den längs som den i själva verket fick. Om den faktiska längden blir mer än en 
sjundedel av den planerade längden, längre än vad som planerades blir nästa 
ordination manuell. Exempel: Om ordination 1 planerades löpa under tre veckor så 
accepterar systemet ett faktiskt utfall på 6 till 24 dagar. Om skillnaden mellan planerad 
och faktisk längd på den föregående ordinationen blir större än så blir nästa ordination 
manuell. En ordinations faktiska längd räknas från ordinationsdatum till dess att nästa 
PK(INR)-prov tas. 

Ordinatören frångår den föreslagna ordinationen 
Om man som ordinatör inte håller med om den ordination som föreslagits av systemet ska 
man frångå förslaget och ordinera efter eget huvud. Man går då helt enkelt in i de fält som 
man vill ändra och gör sina ändringar där (om man ändrar i summafälten för dos kommer 
resultatet att slås ut över veckans dagar på vanligt sätt). Av naturliga skäl kommer då systemet 
att betrakta ordinationen som manuell. 

Säkerhetsspärrar hindrar för stora dosförändringar 
Den maximala förändringen av en ordinations veckodos som systemet kan föreslå är 15%. 
Systemet kommer alltså aldrig att vid automatisk ordination föreslå en ordination som är mer 
än 15% större eller mindre än den i tiden närmast föregående ordinationen. Ändringar som 
ligger utöver denna gräns får göras för hand. 
 
Även när manuell ordination gäller eller när ordinatören går in och förändrar en föreslagen 
ordination finns det en spärr. Ordinatören får alltid svara på en fråga om ordinationens 
riktighet om ordinationen avviker med mer än 20% från föregående ordination. Tanken med 
denna spärr är att ordinatören ska tänka till två gånger innan vederbörande förändrar 
ordinationen drastiskt för en patient. Observera att den senare frågan inte kommer att ställas 
till ordinatören i de fall då en eller flera fält för dagsdos lämnas tomma, dvs. när ordinationen 
gäller mindre än en vecka. 

Manuell ordination gäller 
Bilden nedan visar hur ordinationsformuläret ser ut när systemet av någon anledning inte kan 
ge förslag på ordination. Formuläret är identiskt med det som finns i Bild 14. Skillnaden är att 
systemet inte fyllt i några doser i rutorna till höger på den ljusgröna raden och inte heller 
information om när ordinationen ska sluta gälla. 
 
Bild 15: Ordinationsformuläret vid manuell ordination 

                                                 
2 Se lista i Appendix II 
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1. Den ruta som var grön, med texten Systemet har gett förslag på ordination, är nu röd 

med texten Manuell ordination gäller. 
2. Nästa ruta på raden innehåller texten Förslag på ordination kan inte ges. 
3. Sista rutan på raden innehåller texten Förslag på tidsintervall kan inte ges. 
4. Datum och värde för PK(INR)-provet är det samma vare sig systemet kan ge förslag 

på ordination eller inte. 
5. Även det förifyllda ordinationsdatumet fylls i på samma sätt vid manuell ordination 

som vid automatisk. Det är ju alltid dagens datum som ska in i denna ruta, givet att 
ordinationen inte är historisk. 

6. Fälten för dosangivelse är tomma vid manuell ordination. Man får nu fylla i doserna 
för hand. Om man fyller i någon av summafälten slås summan ut på dagarna enligt 
vad som valdes på ordinationsperioden. Om man fyller i dagsdoser summeras på 
motsvarande sätt mängden medicin i de två summafälten. 

7. Man har alltid alla tidigare ordinationer för ordinationsperioden i en lista under den 
ordination som står i begrepp att skapas. Varje rad är en länk till mer information om 
ordinationen. 

8. Vi manuell ordination väljer man själv antalet veckor som ordinationen ska gälla för. 
9. Om man väljer ett jämnt antal veckor i på raden ovan visas automatiskt ett datum för 

nästa planerade besök. 
10. Raden med knappar fungerar på samma sätt vid manuell ordination som vid 

automatisk. 
 

Ordinationsformuläret efter sparning 
När ordinationen är sparad visas inte längre inmatningsfälten för ordinationsdatum och doser. 
Istället visas ordinationen på samma sätt som övrig historik i listan med ordinationer. Efter det 
att ordinationen sparats kan den göras om fram till dess att ordinationsbrevet skickats till 
patienten. För att göra om en ordination trycker man på knappen märkt Gör om. När 
ordinationsbrevet gått iväg (antingen via automatisk överföring eller utskrift lokalt, se nedan) 
till patienten är denna knapp låst. Den ordination som beskrevs i Bild 14 visas som Bild 16 
efter sparning.  
 
Bild 16: Listan med ordinationer efter sparning 

 
1. Här visas att ordinationen är identisk med det förslag som systemet gav vid 

ordinationstillfället. 
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2. Här visas hur ordinationen förändrades från föregående ordination. 
3. Ordinationen visas som de övriga historiska ordinationerna. Eftersom denna 

ordination bygger på ett förslag från systemet är fältet längst till vänster grönfärgad. 
Pilarna i de blå fälten visar vart i listan som vald ordination finns. Detta är användbart 
när ordinationerna blir många och man måste skrolla för att se alla. 

Visa/dölj information om brev och telefonnotering 
Om man trycker på knappen märkt Visa/dölj övrig info i ordinationsformuläret kommer en 
dold del av formuläret att visas, respektive döljas beroende på utgångsläget. Denna del av 
formuläret ser olika ut beroende på vilka inställningar man har i vårdenhetens profil. I profilen 
kan man ange att patienterna som ordineras på enheten inte skall ringas upp, då syns inte 
telefonformuläret. I telefonformuläret anger man annars om den enskilde patienten ska ringas 
upp och i så fall av vem. I brevformuläret kan man ange vem som skriver ut och postar brevet, 
eller om det ska skickas elektronsikt till posten. 
 
Anledningen till att detta formulär är dolt från början är att det är sällan som data behöver 
föras in här under normala omständigheter. Det är i vårdenhetens profil som man specificerar 
hur systemet ska agera under olika situationer vad gäller telefonnoteringar och brev. 

Formuläret för telefonkontakt med patienten 
Detta formulär visas givet att man i vårdenhetsprofilen har valt att telefonformuläret ska visas 
vid ordination. Här anger ordinatören ifall patienten ska ringas upp av en användare på 
vårdenheten. Om man inte anger något här avgör vårdenhetens profil (t.ex. att en 
telefonnotering ska skapas vid förändrad ordination) tillsammans med den ordination som 
skapas om en telefonnotering skapas. Ordinatören kan redan i samband med ordination skriva 
in en telefonnotering för ordinationen. 
 
Om en telefonnotering skapas i samband med ordination kommer denna att hamna i Att göra 
listan på startsidan och ligga kvar där tills en användare klarmarkerar och sparar 
telefonnoteringen. Om man klickar på raden för telefonnoteringen i Att göra listan kommer 
man tillbaks till ordinationssidan, denna gång med den nedre delen av formuläret nedfällt och 
fokus satt till telefonnoteringsfältet. 
 
Bild 17: Formuläret för telefonkontakt med patienten 

 
1. Här finns en lista på alla användare på vårdenheten med behörighet att spara en 

telefonnotering. Högst upp i listan finns ett alternativ som gör att ingen telefonnotering 
skapas. Om man i samband med en ordination vill tvinga systemet att skapa en 
telefonnotering väljer man en användare som ska kontakta patienten per telefon. 

2. Här kan användaren skriva in en kommentar om telefonkontakten med patienten. En 
vanligt förekommande kommentar i detta sammanhang är att användaren försökt nå 
patienten men inte lyckats, samt en uppmaning att man ska försöka på nytt dagen 
efter. 
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3. Denna kryssruta är låst för inmatning innan ordinationen är skapad. Man kan alltså 
inte klarmarkera en telefonnotering i samband med att dess ordination skapas, detta 
måste ske efteråt. 

4. Även knappen märkt Spara tele är låst innan ordinationen är skapad. En eventuell 
telefonnotering skapas i samband med att ordinationen skapas. 

 

Formuläret för ordinationsbrev 
Ordinationssystemet bygger på att patienten ska kontaktas angående sin ordination per brev. 
Detta brev kan skrivas ut och postas till patienten på två sätt. Antingen skrivs det ut på en 
lokal skrivare, stoppas i ett kuvert och postas på vanlig sätt. Det andra alternativet är att brevet 
skickas elektroniskt till Posten med Postens tjänst eBrev. Det är då istället Posten som skriver 
ut och kuverterar brevet. Om båda dessa alternativ finns tillgängliga på vårdenheten är 
beroende av om vårdenheten har slutit avtal med UCR på området. Alla vårdenheter har alltid 
möjligheten att skriva ut ordinationsbreven lokalt. 
 
Formulärobjekten som beskrivs i punkterna 4, 5 och 6 i bilden nedan är låsta för inmatning 
fram till dess att ordinationen är skapad. 
 
Bild 18: Ordinationsbrevet skapas i ett speciellt formulär. 

 
1. I denna lista finns alltid alla användare i systemet som har tillåtelse att skriva ut och 

posta ordinationsbrev till patienten. Om man i vårdenhetsprofilen angav att brev ska 
skickas automatiskt från systemet är detta alternativ förvalt, annars finns det inte med i 
listan. 

2. Här visas alla tillgängliga brevmallar. 
3. Om man vill skriva en personlig hälsning till patienten förs denna in i rutan för 

brevmeddelande. All övrig data om ordinationen kommer automatiskt fyllas på i 
brevmallen av systemet. 

4. För att klarmarkera brevet och därigenom även klarmarkera ordinationen kryssar man 
i denna ruta och sparar ordinationsbrevet. Observera att ordinationen måste vara 
sparad för att brevet ska kunna klarmarkeras. När brevet klarmarkeras betraktas det 
som ivägskickat till patienten. Efter detta tillfälle kan inte ordinationen göras om, även 
denna blir klarmarkerad. 

5. Ordinationsbrevet skapas i samband med att ordinationen skapas. Det är först efter 
detta som brevet kan sparas separat från ordinationen. Sparningen ske då med denna 
knapp. 

6. För att se hur brevet blev och eventuellt skriva ut det trycker man på knappen märkt 
Granska/skriv ut. Då öppnas ett nytt fönster innehållandes brevet i pdf-format. För att 
man ska kunna se brevet på detta sätt måste man ha programmet AdobeReader 
installerat på datorn. Programmet är gratis och kan hämtas från webbplatsen: 
http://www.adobe.com/. Notera att knappen kommer att låsas så fort man gör en 
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förändring i formuläret för ordinationsbrevet. Det är väldigt viktigt att alla ändringar 
sparas till databasen innan brevet öppnas och skrivs ut. Det som händer annars är att 
den information som finns i brevet inte överensstämmer med den som finns i 
databasen. 

Ordinationsbrevet 
Ordinationsbrevet innehåller all informations om patienten behöver för att ta sin medicin på 
det sätt som ordinatören ordinerade den. Här finns även kontaktinformation om hur man 
kommer i kontakt med vårdenheten och information om nästa provtagning mm. Det 
patientbrev som skapades i samband med att den automatiska ordinationen på sidan 20 
skapades finns som appendix till detta dokument.3 
 

Bevakning 
En patient kan sättas under bevakning i systemet. Bevakning innebär att någon speciell 
omständighet föreligger för patienten. Om denna speciella omständighet är ett förestående 
ingrepp eller ett tandläkarbesök kan målvärdet för patienten temporärt behöva ändras. Om så 
är fallet behöver en nedtrappning av doseringen göras i samband med ingreppet eller 
tandläkarbesöket. Beroende på hur och när målvärdet ska ändras ger systemet förslag på 
nedtrappning av doseringen. Information om att patienten står under bevakning görs på sidan 
för ordinationsperiod. Mer info om detta senare. 

Lista med patienter som väntar på elkonvertering 
Under fliken Ordinationssystem i länkmenyn finns en länk som leder till en sida där patienter 
som väntar på elkonvertering listas. På sidan finns tre listor. Den övre innehåller patienter 
som ligger inom det terapeutiska PK(INR)-intervallet och därigenom är redo för 
elkonvertering. Den mittersta listan innehåller patienter som konverterats till sinusrytm. Den 
under innehåller patienter som legat terapeutiskt, men som ramlat ur det terapeutiska 
intervallet. Patienterna flyttas mellan de olika listorna när deras status vad gäller 
elkonvertering ändras. Varje rad är en länk till formuläret för redigering av data rörande 
elkonvertering. 
 
Bild 19: Listor med patienter som ska elkonverteras (uppdaterad bild kommer inom kort) 

 
1. I den övre listan finns alla patienter som vid det givna tillfället är redo för att 

elkonverteras. Patienterna i listan försvinner när ordinationsperioden med indikation 
elkonvertering avslutas. 

2. I den undre listan visas alla patienter som legat terapeutiskt men ej längre gör det. 
 

                                                 
3 Se appendix III 
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Formuläret för data rörande elkonvertering 
Det går att komma till sidan för elkonvertering på två sätt. Antingen via listan som beskrivs 
under rubriken ovan eller via länken på sidan för ordinationsperiod (se punkt 2 i bild 7). Sidan 
för elkonvertering består av två delar. Den övre delen lagrar data om själva elkonverteringen. 
I den under delen finns möjlighet att skriva ut ett brev som kan skickas till kardiologen, om 
vårdenheten nyttjar denna möjlighet. I de fall då en patient har ramlat ur det terapeutiska 
PK(INR)-intervallet kommer bara brevdelen av formuläret att visas för användaren. Rubriken 
på brevformuläret kommer då att vara Brevkontakt med kardiologen, elkonv. avbruten (PK-
INR ej längre terapeutiskt). Rubrikraden kommer även att färgas röd. 
 
Bild 20: Formuläret för elkonvertering (ny bild kommer inom kort) 

 
1. Ovanför formuläret finns en lista med alla elkonverteringar som finns sparade för den 

aktuella ordinationsperioden. Varje rad i listan är en länk som leder till information 
om respektive elkonvertering. Den rad som för tillfället är vald markeras med en pil 
till vänster och ljusgrön färg. 

2. Här matar man in när elkonverteringen planeras. 
3. I detta fält anger man när elkonverteringen utfördes. 
4. Här anger man utfallet av konverteringen. 
5. För att kunna klarmarkera elkonverteringen måste brevet först klarmarkeras. 
6. Brevformuläret fungerar på samma sätt som alla andra brevformulär i systemet. Man 

väljer vem som ska skriva ut brevet, vilken brevmall som ska användas samt 
eventuellt ett personligt meddelande till mottagaren. Om inget brev ska skickas kan 
man klarmarkera formuläret som det ser ut i bilden ovan. 

7. För att brevet ska kunna visas och därmed skrivas ut måste ett antal villkor vara 
uppfyllda. En person som skriver ut brevet måsta vara vald (denna person kommer 
även stå som undertecknare på brevet), en brevmall måste vara vald samt brevet måsta 
vara sparat till databasen. Om dessa villkor är uppfyllda kommer knappen märkt 
Granska/skriv ut att låsas upp. Om man ändrar något i formuläret efter det att knappen 
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låsts upp kommer denna att låsas igen och man måste återigen spara brevet för att låsa 
upp knappen. 

8. Dessa knappar sparar kommer att låsas helt när själva elkonverteringen klarmarkeras. 
9. Vid behov kan man som användare skapa och radera elkonverteringsregistreringar. Så 

länge det finns en elkonvertering som inte är klarmarkerad kan man inte skapa en ny. 
Det får bara finnas en ej klarmarkerad elkonvertering åt gången. En 
elkonverteringsregistrering kan bara tas bort när den är ej klarmarkerad. Observera att 
dessa knappar bara ska användas i undantagsfall, eftersom systemet självt kommer att 
skapa en ny elkonverteringsregistrering när patienten uppfyller kriterierna för 
elkonvertering. Systemet kommer även att avbryta en inlagd elkonvertering om 
patienten hamnar utanför terapeutiskt PK(INR)-intervall. Meddelande om när detta 
sker får användaren i samband med att patienten ordineras på ordinationssidan. 

Sök efter en ordinationspatient 
Det är endast när en patient har ett PK(INR)-värde som inte legat till grund för en ordination 
eller att vederbörande har en registrering i Att göra listan som det enkelt går att hitta 
patienten. Av denna anledning finns det en sökfunktion i systemet. Under fliken Sök i 
länkmenyn finns en länk, Ordination. På denna sida kan man mata in ett personnummer och 
trycka på knappen märkt Sök, då visas en lista med registreringar för patienten, givet att 
patienten finns i systemet. Notera att personnumret måste innehålla även sekelsiffrorna, dvs. 
skrivas in i formen ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Mer om sökfunktionen i nästa version av 
dokumentet. 
 
Bild 21: Sidan för utsökning av en ordinationspatient 

 
1. I detta fält skriver man in den eftersökta patientens personnummer. Hela personnumret 

måste finnas med, inklusive sekelsiffrorna. 
2. För att skicka sökningen trycker man på knappen märkt Sök. 
3. Resultatet visas i en lista under sökformuläret. Symbolerna på raden är länkar till 

respektive sida i systemet. 

Sida med alla kommentarer skrivna om en patient 
Från patientnavigering går det att nå sidan med en sammanställning av alla kommentarer som 
finns inskrivna om patienten i systemet. 
 
Bild 22: Sidan där alla kommentarer om patienten finns samlade 
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1. Det är symbolen med penna och papper som är länken till sidan med kommentarer. 
2. Överst visas den kommentar som man skriver in på patientsidan 
3. Här visas alla kommentarer som har med patientens ordinationsperioder att göra. 

Denna kommentar kan redigeras på sidan för ordinationsperioder. 

Lista med gjorda ordinationer 
Under fliken Ordinationssystem finns en länk Ordinationer. På denna sida kan man lista alla 
ordinationer gjorda mellan två datum för den vårdenhet som man är inloggad. Varje rad är en 
länk till ordinationssidan, där vald ordinationen visas i formuläret. Längst till höger i listan 
visas en symbol i form av en telefon när det finns en ej klarmarkerad telefonnotering 
tillhörande ordinationen. 
 
Listan med ordinationer är skapad på ett sätt som gör att den lämpar sig väl för utskrift. För att 
skriva ut sidan öppnar man menyrubriken Arkiv (eng: File) i webbläsaren. I menyn som fälls 
ned väljer man Förhandsgranska (eng: Print preview). För att sidan ska få plats måste 
formatet vara liggande, denna går att göra från menyn i fönstret för förhandsgranskning. 
 
För att återigen visa listan med ordinationer på vanlig sätt stänger man fönstret för 
förhandsgranskning. 
 
Bild 23: Lista med gjorda ordinationer 

 
1. Dagens datum är ifyllt från början. Här kan man ange det datumintervall som man är 

intresserad av. Det valda datumintervallet kommer att användas varje gång användaren 
kommer till sidan, tills det förändras. 

2. När man valt intervall trycker man på knappen märkt Sök. 
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3. Resultatet kan sorteras om genom att man klickar på den kolumn man vill sortera på. 
För att sortera i motsatt ordning klickar man ytterliggare en gång på samma kolumn. 

4. En telefonsymbol visar att ordinationen har en telefonnotering som ännu inte 
klarmarkerats. 

Lista brev för gemensam utskrift på papper 
Under fliken Ordinationssystem i menyn finns en länk Skriv ut brev. Denna länk leder till en 
sida där man kan lista alla brev som finns i systemet. Man söker fram de brev man är 
intresserad av med hjälp av att ange vilken typ av brev man är ute efter, om det handlar om 
fax, vilken status brevet ha (om det är skickat eller ej) samt under vilket datumintervall som 
brevet skapades. 
 
Breven visas som rader i en lista under sökformuläret. Dessa rader innehåller kortfattad 
information om vilken typ av brev det handlar om. Om man vill ha närmare information kring 
brevet finns ett antal länkar på raden som leder till denna information. 
 
Bild 24: Resultatet av en utsökning av brev visas i listan 

 
1. Här väljer man det typ av brev som man vill ha med i sökresultatet. 
2. Här anger man om det bara är patienter som ska faxas som ska finnas med i 

sökresultatet. 
3. Här väljer man om man ska begränsa sökresultatet med avseende på den status som 

brevet ha (dvs. om det är skickat eller inte). 
4. Det är klokt att ha ett relativt smalt datumintervall i sin sökning, detta för att inte listan 

med brev ska bli för lång. 
5. Efter det att man angivit sökparametrarna trycker man på knappen märkt Sök för att 

skicka sökningen. 
6. Om man vill skriva ut mer än ett brev åt gången kryssar man i kryssrutorna på de brev 

man är intresserad av och trycker på knappen märkt Granska/Skriv ut (se nr. 12). 
Annars trycker man symbolen till höger om kryssrutan, då visas bara det brevet. 



 33

7. I denna kolumn visas vilken typ av brev raden representerar. Om man för muspekaren 
över symbolen visas en beskrivning av brevtypen. Detta fält är även en länk till 
formuläret där brevet skapades. 

8. I denna kolumn står det angivet vilken status som brevet har i dagsläget. 
9. Här visas vilket datum som brevet skapades. 
10. Längst till höger på raden finns det information om patienten som brevet gäller. 
11. Dessa två länkar slår om alla kryssrutor längst till vänster i listan. Klickar man på 

länken Markera alla kommer alla kryssrutor längst att kryssas i. Om man trycker på 
Avmarkera alla kommer alla rutor att kryssas av. För att öppna ett nytt fönster med 
alla ikryssade brev trycker man på knappen märkt Granska/Skriv ut. 

12. Klickar man på knappen öppnas ett nytt fönster med alla brev som blivit förkryssade. 
Denna operation kan ta uppåt en minut, särskilt om man  kryssat i ett stort antal brev. 
Det stående rådet är att inte röra datorn under tiden breven skapas. För att man ska 
kunna se brevet på detta sätt måste man ha programmet AdobeReader installerat på 
datorn. Programmet är gratis och kan hämtas från webbplatsen: 
http://www.adobe.com/. 

13. Om man trycker på denna knapp kommer status att förändras hos alla brev som man 
kryssat för längst till vänster i listan. 

Dela ut en patients journal till en annan vårdenhet 
Systemet stödjer att man delar patientinformation (journal) mellan vårdenheter. Detta kan 
vara önskvärt om patienten flyttar eller om vederbörande av någon annan anledning byter 
vårdenhet. Man når sidan för överföring av journal via länken Dela ut journal i 
patientnavigeringen. 
 
För att en överföring ska kunna ske måste patienten finnas registrerad två vårdenheter (minst). 
Sidan för överföring av en patients journal består av två delar. I den ena delen kan man från 
den ena vårdenheten begära att få ta del av en patients journal. I den andra delen kan man 
själv dela ut den journal som är för på den egna vårdenheten. Av naturliga skäl kan alla 
vårdenheter som har patienten registrerad både dela ut och begära tillgång till 
journaluppgifter. 
 
I bild 25 visas hur ett formulär kan se ut när patienten finns registrerad på en annan vårdenhet, 
i det här fallet TEST1. 
 
Bild 25: Dela ut journal. 
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1. Symbolen med den springande gubben tillsammans med den gröna färgen visar att 
utlåningen trätt i kraft. I det här fallet har den del av patientens journal som förts på 
användarens vårdenhet delats ut till vårdenheten TEST1. Om patienten har 
journalanteckningar på mer än en annan vårdenhet visas det mer än en rad här. 

2. Namnet på den vårdenhet som patientens journal kan delas ut till. 
3. Standardvärdet i denna lista är Nej, alla överföringar måste göras explicit. Om man av 

någon anledning vi dra tillbaks utlåningen ändrar man denna lista till Nej och trycker 
på knappen Dela ut. Om en annan vårdenhet begärt tillgång till denna patients journal, 
men ännu inte fått det kommer det att finnas en länk med texten Vägra bredvid 
listrutan. Om man trycker på denna länk kommer den andra vårdenhetens begäran att 
tas bort. Det man bör göra om man förvägrar en annan vårdenhet journalinformation 
på detta sätt är att man kontaktar någon på denna vårdenhet och förklara varför (se 
punk nr. 6). 

4. Om utdelningen bara ska gälla under en tidsbegränsad period anger man intervallet i 
dessa två datumfält. 

5. Här kan man skriva in en kommentar som kan läsas av mottagande vårdenhet. 
6. Om man klickar på denna symbol kommer en ruta att visas med kontaktinformation 

för vårdenheten som raden gäller. Samma sak gäller i formuläret för begäran. 
7. För att spara ändringar rörande utdelning av journalinformation trycker man på 

knappen Dela ut. 
8. Denna del av formuläret gäller begäran om att få tillgång till information om 

vårdenhetens del av journalen för patienten. Den röda färgen och den stående gubben 
indikerar att en begäran har lagts in men inte tillgodosetts. I detta läge kommer en rad 
att komma upp i vårdenhet TEST1:s Att göra lista som indikerar att en begäran 
kommit in om att en annan vårdenhet vill få denna patients journal utdelad. 

9. Här står namnet på den vårdenhet som har journalinformation om patienten. 
10. I det här läget har en begäran gjorts från användarens vårdenhet. När/om denna 

begäran tillgodoses kommer symbolen längst till vänster på raden att bytas ut till en 
springande gubbe och raden kommer att färgas grön. 

11. Om den ägande vårdenheten (i det här fallet TEST1) satt en tidsbegränsning på 
utlåningen visas intervallet här. 

12. Här kan en kommentar skrivas in som visas för den ägande vårdenheten om en 
använder för muspekaren över symbolen längst ut till vänster på raden. 

13. För att spara ändringar rörande begäran om utdelning av journalinformation trycker 
man på knappen Begär tillgång. 
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Auricula - Förmaksflimmerregistrering 
 
Kort bakgrund 
Förmaksflimmer-registrering är en del av registret Auricula, som dessutom innehåller ett 
Ordinationssystem som är ett stöd för att ordinera antikoagulantia. Denna manual ska dock 
bara beröra delen för Förmaksflimmer-registrering. Grundtanken med denna del är som 
namnet antyder att registrera patienter med alla typer av förmaksflimmer. Målet är att göra en 
årlig registrering av patienter med förmaksflimmer i samband med en sjukvårdskontakt, 
oavsett om det är sluten-, öppen- eller primärvård. 
 
Webbadress 
Webbadress publik hemsida: www.ucr.uu.se/auricula 
Använd ovanstående adress som startsida när du ska göra registreringar i registret, så ha den 
sparad som en favorit/bokmärke i din webbläsare. 
 
Logga in 
Har du inloggning till både Förmaksflimmer-registrering och Ordinationsprogrammet får du 
upp denna vy när du loggat in (bild 1). Välj nu Förmaksflimmer-registrering när du ska arbeta 
med registreringar i registret. Har du bara behörighet till Förmaksflimmer-registrering ser du 
inte denna vy utan hamnar direkt på registrets startsida. 

 
Bild 1 
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Startsidan 
Här möts du av grundvyn när du ska arbeta med registret (Bild 2). Här kan du antingen skapa 
en helt ny registrering (1) eller arbeta med en tidigare påbörjad registrering under ”Ej 
klarmarkerade registreringar” (2). När din registrering är komplett ifylld (när både 
patientregistrering och förmaksflimmerregistreringen är klarmarkerade) försvinner din 
registrering från denna lista. Men den är sökbar via registrets sökfunktion. Se till att listan 
under ”Ej klarmarkerade registreringar” är så kort det går. Det är alltid en fördel att föra in 
data i registret så nära efter att patienten varit i kontakt med sjukvården för att få så aktuella 
uppgifterna som möjligt.  
 
Ok – betyder att registreringen är klarmarkerad 
+ (plus) betyder att registreringen är sparad 
- (minus) betyder att en tom registrering finns  
 

Bild 2 

1 
2 
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Registrering 
Registreringen av en patient är uppdelad i två separata delar. Dessa är personuppgifter  
(Bild 3) och registrering i förmaksflimmer-registret. Så varje första kontakt alternativt årlig 
kontakt med sjukvården för patienter med förmaksflimmer innebär att man skapar en 
registrering i registret. 
 
Personuppgifterna hämtas för en person med svenskt personnummer från folkbokföringen och 
det ända man behöver fylla i manuellt om patienten avlidit och när. För en patient med finskt 
eller annat personnummer, måste man dock fylla i all akuell data manuellt 
 
Tryck på spara och kryss i klarmarkerad när uppgifterna är korrekta. Om allt var ifyllt korrekt 
låses formuläret och vid Klarmarkerad står Data är klarmarkerat/låst.  
 
Högst upp på sidan finns en länkmeny där det står patientnamn, personnummer och 
födelsedatum. På raden under står Förmaksflimmerregistrering och vilken status registreringen 
har (minus, plust eller ok). Fortsätt registreringen genom att klicka på länken 
Förmaksflimmerregistrering, då hamnar du på registreringssidan för registret (Bild 4). 
 

 
Bild 3 
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Bild 4 
 
Registreringen av en patient sker uppifrån och ner. Använd gärna Tab-tangenten och pil 
upp/ner för att navigera i sidan.  
För att få hjälp vid registreringen så finns det en hjälptext till varje variabel. Denna slås på via 
menyn Hjälp. 
 
Vid rubrikerna Händelser, Åtgärder och Läkemedel finns en kryssruta med ett ”Nej”. Om 
kryssrutan kryssas i markeras samtliga val i den underliggande gruppen med Nej. 
 
Datum under Händelser och Åtgärder kan skrivas på 3 olika sätt: endast år, endast år och 
månad eller ett fullständigt datum, t ex 2006, 2006-01, 2006-02-03 
 
Längst ner på sidan kan man ange om patienten ingår i någon klinisk prövning samt namn på 
denna. Namnen på prövningarna administreras av de lokala koordinatörerna via 
administrationsmenyn - prövningar/studier. 
 
Även här måste man klarmarkera registreringen för att den inte ska dyka upp på startsidan. 
De variabler som måste fyllas i har en asterix (*) efter sig. För kunna klarmarkera sidan måste 
alla obligatoriska variabler fyllas i. 
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För att visa registreringen i ett formulär så tryck på ”Visa som formulär”-knappen längst ner på 
sidan. För att skriva i det ifyllda formuläret så välj Arkiv/Skriv ut i menyn på din webläsare. 
För att navigera tillbaka till registreringen så tryck på en rad i tabellen med registreringar 
(tabellen med rubrikerna Vårdenhet, Kontaktdatum, Typ av besök, Anledning till besök) högst 
upp, under patientens länkmeny. 
 
Söksidan 
För att söka efter patienter som finns i registret går man till söksidan som finns under Sök-
menyn. 
 
Rapporter 
Under menyn Rapporter finns möjlighet att ta ut rapporter för sitt sjukhus och jämföra data 
med resten av riket. 
 
Tom registreringsblankett 
Under menyn blankett finns en möjlighet att få ut en tom registreringsblankett för 
förmaksflimmerregistret. Välj Arkiv/Skriv ut i din webläsare för att skriva ut blanketten. 
 
 
 
 


