
Handbok Redigera journalanteckning i patientjournal en 
 

För att redigera/ändra journalanteckning i vårdplan, se handbok för vårdplan. 

Redigera journalanteckningar  
I fönstret HSL – JOURNAL redigering kan du redigera journalanteckningar.  
Du kan göra rättningar av befintliga anteckningar och göra tilläggsanteckningar.  
 
Du kan även sätta bevakning på valda journalanteckningar, samt tilldela journalanteckningar 
etiketterna Observera eller Aktuell . 
 
Du öppnar fönstret HSL – JOURNAL redigera via meny-valet Verktyg och väljer där redigera, 

eller genom att klicka på ikonen   
 

 
 I listan visas de journalanteckningar som finns för patienten. Du kan ändra sorteringsordningen genom 
att klicka på ett kolumnnamn, samt växla mellan stigande eller fallande sortering genom att klicka 
ytterligare en gång på kolumnnamnet.  
 
Viktigt : Om du i fönstret Patientjournal har markerat kryssrutan för ett eller flera sökord i 
trädstrukturen kommer endast journalanteckningar för de markerade sökorden att visas i fönstret HSL 
– JOURNAL redigering. Om ingen kryssruta är markerad i trädstrukturen visas samtliga 
journalanteckningar för patienten (se bilden ovan).  
 
Om du markerar en rad i listan läses informationen upp i fälten ovanför. Du kan filtrera visningen av 
journalanteckningar i listan genom att markera ett av alternativen Visa OBS – anteckningar eller Visa  
Aktuell anteckningar.  
 



Förklaringar till knapparnas innebörd i fönstret:  
• Spara – Sparar ändringar i anteckningen  
• Töm fält  – Tömmer fälten.  
• (Ta bort – används ej)  
• Rätta – Öppnar ett nytt fönster för rättning av signerad anteckning.  
• Avbryt  – För att avbryta och återgå till fönstret Patientjournal.  
• (Signera – används ej)  
• Tillägg – För att spara en tilläggsanteckning till en befintlig journalanteckning.  
• Koppling  – Ej klar ännu.  
 

Rätta en journalanteckning  
 
I fönstret HSL – JOURNAL rättning kan du rätta en redan signerad journalanteckning.  
Funktionen påminner om ändringsmarkeringar i Word, dvs. den ändrade texten finns kvar, tillsammans 
med uppgifter om vem som gjort ändringen, när ändringen gjordes samt orsaken till ändringen.  

 
 
Du öppnar fönstret HSL – JOURNAL rättning på följan de sätt:  
 
1. I fönstret Patientjournal väljer du Verktyg  och Redigera från menyn, eller klickar på ikonen för 
Redigera i verktygsraden. Fönstret HSL – JOURNAL redigering öppnas, där journalanteckningar för 
patienten listas. Observera att om du i fönstret Patientjournal har markerat kryssrutan för ett eller flera 
sökord i trädstrukturen kommer endast journalanteckningar för dessa sökord att visas i fönstret HSL –  
JOURNAL redigering . Om ingen kryssruta är markerad i trädstrukturen visas samtliga 
journalanteckningar för patienten 
  
2. Markera en signerad anteckning i listan och klicka på knappen Rätta.  
Fönstret HSL – JOURNAL rättning öppnas.  
 
Gör så här för att rätta en journalanteckning:  
 



1. Markera  den journalanteckning du vill rätta i fönstret HSL – JOURNAL redigering. 
Informationen läses upp i fälten i fönstrets övre del.  
2. Klicka på knappen Rätta. Fönstret HSL – Journal rättning  öppnas.  
3. Markera  det eller de ord som du vill rätta och klicka på Välj . Markerad text visas i redigeringsfältet 
i fönstrets under del.  
4. Ta bort den text du vill ändra och skriv ny text.  
5. Ange orsaken till rättningen i fältet Ange orsak till rättelsen.  
6. Klicka på Spara. Rättningen visas i fönstrets övre del.  
7. Klicka på Avbryt  för att återgå till fönstret HSL – JOURNAL redigering.  
 
När en journalanteckning har blivit rättad visas den i rättat format (utan ändringsmarkeringar) i 
läsfältet i fönstret Patientjournal. Om du vill se vad som rättats markerar du kryssrutan Visa rättelse i 
fönstrets övre högra del.  
 
 


