
”Rapport”, sök journalanteckningar 
 

1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 
2. Sök dokumentation för specifik patient 
3. Sök i vårdplan 
4. Aktuellt och Observera 
5. Läs hela journalen 

 
 
 

1. Söka dokumentation för en eller flera enheter/om råden 
 
I programmet kan man söka fram anteckningar under vald tidsperiod. På detta sätt kan du då 
få en rapport om vad som skett under vald period på ett specifikt område. 
 
Gör så här för att söka efter dokumentation för en enhet 
 

1. under menyn genvägar väljer du patientjournal  och sök… 

 
2. Gör du inga inställningar får du fram allt som är dokumenterat på alla HSL-enheter 

under senaste veckan när du klickar på sök. 
3. Egna inställningar, välj fr.o.m datum genom att klicka på scroll-listen 
4. Välj organisatorisk enhet genom att först klicka u rutan framför alla så att de gröna 

bockarna försvinner, sedan klickar du framför aktuell enhet. 
5. Klicka på sök 

 

 
6. En lista över patienter med anteckningar gjorda under vald tidsperiod visas nu i mitten 

av bilden. 
7. Klicka på personnummer för en patient åt gången så kommer dokumentationen visas 

i nedre delen av bilden. 



8. Om du vill läsa mer om vald pat. Har du möjlighet att via knapparna längst ner till 
höger komma åt hela patientjournalen och hela vårdplaner. 

 
 
 

2. Sök dokumentation för specifik patient 
 

• Patientjournal, sök vårdplaner 
• Patientjournal, Aktuellt och Observera 
• Läs hela patientjournalen 

 
För att kunna läsa om en specifik patient måste patientjournalen öppnas. 
 
Gör så här för att öppna en patientjournal 

1. öppna trädet så att personnumret är synligt för aktuell patient 
2. klicka på + framför personnumret och markera vårdåtagandet 

3. klicka nu på verktygsknappen som ser ut som ett hjärta  alt. Gå via menyn, 
genvägar – patientjournal – dokumentera. 

 
 

3. Sök vårdplan  
I fönstret HSL – JOURNAL sök vårdplan kan du söka efter vårdplaner för den vårdtagare 
vars uppgifter visas i fönstret Patientjournal. Funktionen överlappar delvis funktionen HSL – 
SÖK JOURNAL  (som du når via Genvägar-patientjournal-sök på skrivbordet), där den 
största skillnaden ligger i att sökning via fönstret HSL – JOURNAL  sök vårdplan alltid utgår 
från en specifik vårdtagare.  
 
Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg  och väljer där: 

Sök plan, eller genom att klicka på ikonen  
 



 
 
Gör så här för att söka efter vårdplan:  
 
1. Klicka på Sök utan att ändra för inställda markeringar, du ser då alla pågående planer.  
2. Rutan Skapad datum: Markera om du vill begränsa sökningen till ett specifikt datum eller 
datumintervall, inom vilket vårdplanen skapats.  
3. Rutan Avslutad datum: Markera om du vill begränsa sökningen till ett specifikt datum 
eller datumintervall, inom vilket vårdplanen registrerats som avslutad.  
4. Markera ett av följande alternativ:  
• Aktuella : Förvalt som standard. Alla skapade, men ej avslutade, vårdplaner inkluderas i 
sökningen.  
• Avslutade: Endast vårdplaner registrerade som avslutade inkluderas i sökningen.  
• Samtliga: Både pågående och avslutade vårdplaner inkluderas i sökningen.  
5. I fältet Vårdplansnamn kan du ange namnet, eller delar av namnet, på en specifik 
vårdplan för att begränsa sökresultatet ytterligare. Om du inleder med tecknet %, direkt följt 
av en eller flera bokstäver, kommer alla vårdplaner där angiven textsträng ingår som en del i 
namnet att hittas.  
Exempel: Om du anger textsträngen %plan kommer vårdplaner med namn som 
sårvårdsvårdsplan  att ingå i sökresultatet.  
6. Klicka på Sök. Sökresultatet visas i listan i fönstrets vänstra del.  
7. Markera önskad rad i listan för att visa tillhörand e vårdplansinformation i  
fönstrets högra del. När kryssrutan Visa avslutade sökord är markerad visas både aktuella och 
avslutade sökord.  
Du kan öppna hela vårdplanen i ett eget fönster genom att dubbelklicka på vårdplanens 
namn i träfflistan. I fönstret Vårdplan, som då öppnas, kan du redigera tillämpliga delar av  
vårdplanen samt lägga till nya vårdplansanteckningar.  
8. Klicka på Avbryt  för att återgå till fönstret Patientjournal.  
 

4. Aktuellt och Observera 
 
Under dessa två mappar kopplas viktig information och ska därför kunna vara en snabbguid 
till aktuell hälsosituation för vald patient. 
 
Aktuellt 
Hit kopplar vi diagnoser/hälsohistoria som vi skriver in under kroppsstruktur eller 
kroppsfunktion. Hit kopplas pacemaker, plastik, protes och vaccinationer. 
 
Observera 
Hit kopplar vi tillåtelse att konstatera dödsfall, O HLR. Att brytpunktsamtal genomförts. 
Tandvårdskort. 
 



Så här gör du för att läsa under Aktuellt och Observera 
 

1. klicka framför aktuellt  eller observera i sökordsträdet så kommer dokumentationen 
att visas i bildens övre högra del. 

2. för att ta bort Läs-funktionen så klickar man på den gröna bocken framför 
aktuellt/observera så går det tillbaka till utgångsläget. 

 
Läsa specifika anteckningar 
 
Du kan välja att enbart läsa anteckningar under valda sökord genom att klicka framför valt 
sökord på samma sätt som när du ska läsa under aktuellt och observera. 
 

5. Läsa hela journalen 

När du står i patientjournalen kan du i verktygsfältet välja knappen läs hela journalen.  
När du läst färdigt kan du klicka på samma knapp i verktygsfältet så stängs hela journalen. 
 

Du kan också klicka på skrivaren i verktygsfältet  alternativt gå via Arkiv – Utskrift 
journal  

 
 
I följande bild kan du göra inställningar för att begränsa vad som ska visas/skrivas ut. 
Du klickar på skriv ut och får då möjlighet att förhandsgranska journalanteckningarna. 
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