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Handledning Utbildning läkarstudenter  

Gränssnittet 
Använd testpatient 19900504-2388  

Funktion Visa och förklara 

Patientlisten 

Orientera dig i patientlisten. 

Ställ dig med muspekaren över olika 
ikoner tex  för  

Skriv in personnummer 

Gå igenom symbolerna, man, kvinna och 
utomlänspatient. 

Rensa knappen 

Min patientlista – lägg till en patient i min lista via 
högerklick 

Skyddad identitet: 190001019801 

Avliden: 190001029818 

Byt patient för att se ändrat utseende i patientlisten. 

Patientkortet Öppna lilla patientkortet F11. För att visa var info 
om närstående finns klicka på Patientkort. Skriv in 
ett tolkbehov i avsedd flik. 

Visa menyvalen samt navigering  Lägg till fönster som genvägar, genom att markera 
stjärnan. T.ex. Journal, Läkemedelslista, 
Utdelningsvy. 

Hantering av menyval Sök fram ett antal fönster du brukar jobba i, både 
genom att leta i menystrukturen och genom att 
använda sökfunktionen. 

Öppna ett antal fönster till och ”dra-och-släpp” dem 
till genvägarna. 

Prova att ändra ordningen på dina genvägar samt ta 
bort en genväg. 

Menyn ger information om kortkommandon, om 
sådant finns. Orientera dig med hjälp av 
kortkommandon. 

Öppna och stäng genvägslist, både med 
snabbkommando F8 och pilar. 

F6 sätter fokus på listen med genvägar- därefter kan 
pilar användas för att navigera mellan olika 
menyval. 

Ctrl+F6 Sätter fokus på nästa öppna fönster 

Ta bort ett fönster som genväg via hö-klick. 
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Vårddokumentation 
Läsa journal - övningar 
På testpatient 19310421 – 9096 finns det äldre anteckningar.  
I läsvy Referenser+ Alla finns referens för utskrift av journalkopia samt utökad åtkomst.  

Aktivitet Innehåll/ Hur?/ Vad? 
Läsvyer Sök fram patienten i patientlisten. 

Öppna Journalen via meny Journal eller Ctrl + J 

Cosmic har fasta vyer som presenteras i en trädstruktur.  

Journal startar alltid i läsläge på vyn Enhetens anteckningar.  

Samtliga vyer visar anteckningarna i kronologisk ordning.  

Mina anteckningar – Anteckningar som jag har skrivit, oavsett vilken enhet jag var 
inloggad mot när jag skrev 

Enhetens anteckningar – Normalt visas anteckningar för vald patient som är gjorda 
på centrum, klinik/ vårdcentral jag är inloggad mot – kan även läsas per 
yrkeskategori.  

 

Gemensamma dokument: Levnadsvanor, Medicinsk bakgrund, Samtycke och 
forskning och Social bakgrund - Det är gemensamma dokument med information 
som är av gemensamt intresse för de flesta vårdgivare. De har en fast struktur där 
sökorden visas oavsett det finns något dokumenterat på dem eller inte. Det senast 
registrerade visas först. För att se resten, markera historik. 

Läs i gemensamma dokument först, för att undvika dubbeldokumentation. 

Alla anteckningar – Samtliga anteckningar som finns i Cosmic för vald patient. 
Anteckningar som skrivits vid enhet som ligger utanför läsrättsområde för den enhet 
du är inloggad på eller av annan vårdgivare visas med texten <Sekretessklassad 
information> istället för löpande journaltext eller sökord. 

 

Dokument – Intyg, brev och blanketter för vald patient finns här. Namn på blankett, 
datum, enhet och vårdgivare visas alltid. Sekretessklassning på innehållet fungerar på 
samma sätt som för övriga journalanteckningar. 

Referenser – Aktiviteter som sker på andra ställen i IT-stödet bildar ofta referens
(länk) i journalen, exempelvis journaltabeller, remisser, läkemedel, 
labbeställning/svar, av- och ombokningar. 

Alla - Patientens samtliga referenser i kronologisk ordning. 

(Journaltabeller – Här hittas patientens samtliga journaltabeller, journaltabeller 
öppnas via den befintliga journalreferens som presenteras i den här vyn.) 

Utskriven journalkopia – Referenser som skapas vid val Journalkopia när utskrift 
görs på vald patient. Ger spårbarhet, det vill säga att kunna ta reda på vilka kopior som 
skrivits ut och skickats. 

Utökad åtkomst – Se vilka som brutit och öppnat sekretessklassad anteckning med 
motivering (4.1). Referensen kan inte öppnas 

Alla referenser+ alla anteckningar – Här finns alla anteckningar och alla referenser 
för patienten. 



 

 

UTB Clinicum 
Övningar 

3/13 

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling  
Patientjournalen 

2019-07-17 
 

 

Nya läsvyer- ny presentation av journalinnehåll. Fördelen med dessa är en 
förbättrad/ förenklad filtrering samt möjlighet till fritext-sökning 

Symboler i läsläge Visa var de finns och hur de fungerar 

Gå  igenom: 

 

• Läsa in flera anteckningar  I första vyn visas ett bestämt antal 
av patientens senaste anteckningar (är en inställning per klinik)  

• Symbol för dold information  anteckningar skrivna av annan vårdgivare.  
• Symbol för att lägga till ränder för bättre läsbarhet.  
• Symbol för att vända ordning på journalen 
• Text <Sekretessklassad information> ersätter sökord/ journaltext i en 

anteckning (logga in på annan enhet) 
• Sparad anteckning  

• Signerad anteckning  

• Makulerad anteckning  
• ***Sökordet är Makulerat***  
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Skriva journalanteckning 
För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra 
patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och 
behandling. Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i 
patientjournalen (Vårdhandboken)  

Sedan Region Östergötland gett patienter direktåtkomst till sin journal krävs att den hälso- och 
sjukvårdspersonal som journalför i Cosmic redan vid dokumentationstillfället tänker till vilka 
uppgifter som inte kan lämnas ut till patienten själv utifrån sekretesshinder i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det innebär att all hälso- och sjukvårdspersonal redan vid 
dokumentationstillfället behöver göra den men-och sekretessprövning, som i vanliga fall genomförs 
vid utlämnande av journalen på papper.  

Tänk på att journalen är läsbar för patienten via 1177 Journalen via nätet. 

Skriva journal - övningar 

Aktivitet Innehåll/ Hur?/ Vad? 
Välj en mall  Sök fram DIN patient (se lista bredvid dataplatsen Clinicum). 

För att skriva en ny anteckning välj ”Ny anteckning” i meny eller ctrl + N 

Beroende på enhet finns olika mallar att välja, Observera att mallarna endast 
är vägledande och att det i den färdiga journalanteckningen inte står 
någonstans vilken mall som är använd. Det finns möjlighet att tillfälligt lägga 
till sökord till mallar 

Välj en sökordsmall t ex Besök läkare 

Alla anteckningar behöver 
knytas till en vårdkontakt  

 

Alla anteckningar behöver knytas till en vårdkontakt. Vid planerade 
aktiviteter finns vårdkontakten redan skapad och då använder man den. I 
andra fall kan man skapa en administrativ vårdkontakt direkt i 
vårddokumentationsmodulen.  

Skapa en administrativ kontakt: 

I listen Vårdkontakt -Välj en Ny vårdkontakt och välj typ Administrativ 
kontakt - spara. 

(Administrativ kontakt, Brevkontakt, Forskning/studiebesök, Konsultation 
eller Telefonkontakt, eller Vårdtillfälle) 

Medicinskt ansvarig enhet och vårdande enhet finns förvalt.  

Händelsedatum: Vårdkontaktens datum och realtid oavsett vårdkontakts 
datum. 

Ställ in rätt tidpunkt i Händelsedatum om anteckningen skrivs i efterhand 

 

 

Diagnos och åtgärdskod Vid ett vårdtillfälle eller besök ska diagnos anges som beskriver 
vårdkontaktens medicinska innehåll  
(ICD-10- klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) och de 
åtgärder som utförts (KVÅ_Klassifikation av vårdåtgärder)  I KVÅ-kod 
kopplas normalt sett till den diagnoskod den hör till vilket nästan alltid är 
huvuddiagnoskoden (sällan läkare KVÅ-kodar) 

 



 

 

UTB Clinicum 
Övningar 

5/13 

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling  
Patientjournalen 

2019-07-17 
 

 

Spara eller signera 
anteckningen 

När anteckningen är färdigskriven förhandsgranska, spara eller signera 

Bra att veta är att Funktionen automatisk låsning av journalanteckning 
aktiveras efter 14 dagar på osignerade anteckningar som har sparats eller 
satts som klara för signering.  

Sparad och låst anteckning  (kan ej visas i Demo) 
 

Ändra i ett sökord /makulera i 
signerad anteckning  

Om en anteckning är signerad och behöver ändras 

1. Högerklicka på det sökord du vill ändra- välj Omsignera markerat 
sökord alternativt dubbelklicka på aktuellt sökord.  

2. Välj Ändra i markerat sökord Gör eventuella ändringarna, avsluta 
med Ersätt eller Makulera 

3. Bekräfta att du vill omsignera/ makulera sökordet. 

 
Efter omsignering markeras sökordet med *  och efter makulering: 
***Sökordet är makulerat*** 

Makulera hel anteckning som 
är signerad  

Högerklicka på anteckningen och välj Makulera (Alt+ M) eller markera 
anteckningen och välj Makulera i listen. Ange makuleringsorsak – 
makuleringsorsaken ersätter anteckningen. Bekräfta att du vill makulera 
anteckningen samt välj eventuellt vidimerare.  

Läsa patientens blanketter I läsvy Dokument i journalen 

Patientens samtliga blanketter, brev och intyg presenteras där.  

Signera en anteckning via 
meny-val Osignerat och 
ovidimerat 

Öppna menyval Osignerat och ovidimerat (under översikter).  

Här finns alla osignerade anteckningar, blanketter och eventuella remisser.  
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Läkemedel 
Läkemedelsmodulens vyer – information 
Sök fram DIN patient (se lista bredvid dataplatsen Clinicum). 

Funktion Förklaring 

Läkemedelslistan (Ctrl + L)  

  

 

Läkemedelslistan i Cosmic ska visa patientens 
samlade läkemedelsbehandling inklusive 
receptfria läkemedel och naturläkemedel som är 
av vikt för resten av patientens 
läkemedelsbehandling.  

Läkemedelslista gammal Lista med äldre utsatta läkemedelsordinationer 
som fanns innan november 2017 (ny version 
Cosmic).  

Utdelningsvyn  Från utdelningsvyn kan läkemedel 
iordningsställas och administreras.  

Receptöversikt  Receptöversikten ger en samlad överblick över 
patientens läkemedelsförskrivningar. Även 
behandlingar utan recept visas i 
receptöversikten.  

Från receptöversikten finns olika funktioner via 
högerklick:  

Förnya recept  

Skriv recept  

Makulera recept  

Ta bort receptet  

Visa receptinformation  

 

Receptöversikten går att sortera genom att 
klicka på kolumnernas rubriker. Det finns också 
en filtreringsfunktion.  

Vaccinationslista  I vaccinationslistan återfinns patientens 
samtliga vaccinationer, både planerade och 
givna.  

Vaccinationer enligt Barnvaccinations-
programmet undantas från kravet på att 
dokumentera i Cosmic Läkemedel. Via knappen 
Vaccinationskort visas vilka vaccinationer 
patienten har fått och vilka som är planerade.  

Nutritionsprodukter  Det går att ordinera nutritionsprodukter på 
samma sätt som läkemedel. Fördelen är att 
nutritionsprodukter då kan administreras i 
utdelningsvyn. Hur man använder funktionen 
bör regleras av lokala rutiner på respektive 
enhet, 
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Ny-fliken (Ctrl + Y)  Ny-fliken är aktiv i alla läkemedelsmodulens 
flikar och är utgångspunkt för alla nya 
ordinationer.  

Vid en ny ordination väljer ordinatören här hur 
behandlingen ska hanteras, det vill säga om den 
ska förskrivas på recept eller administreras på 
enhet. Recept är förvalt i primärvården.  

I Ny-fliken går det att söka på Läkemedel, 
Förbrukningsartikel, Nutritionsprodukt, 
Generella direktiv samt Icke godkända 
läkemedel.  

När läkemedel är valt i sökrutan görs sökning på 
mall, produkt, generika, ATC-kod och 
ordinationsorsak. Rekommenderade och 
upphandlade produkter är markerade med 
gröna(rekommenderade) och lila 
(upphandlade) fyllda cirklar.  

 

Läkemedelslistan - övningar 

Funktion Förklaring 

Flikar som används för 
läkemedelsregistrering.  

Läkemedelslistan, Utdelningsvyn, 
Receptöversikt, Vaccinationslista, 
Nutritionsprodukter, Ny-fliken (Ctrl + Y) 

Orientera dig i vyn Läkemedelslistan. Vilka knappar och listval som finns.  

För muspekaren över olika symboler.  

Växla mellan presentationsläge liten, mellan, 
stor.  

Klicka i den grafiska vyn.  

Nutidslinjen  

Sortera lista enligt…. 

Högerklicka på en ordination i 
Läkemedelslistan, t ex Visa FASS. 

 

 

Olika sätt att dosera i Cosmic - information 

Funktion Förklaring 

Kortnotationer  Doseringen görs med ett fåtal tecken, doseringen 
visas i ett schema samt i förhandsgranskningen.  

Listan över hur man gör en kortnotation nås 
från ikonen ? som finns i doseringsvyn.  
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Det går att göra två doseringar i följd via 
kortnotation genom att separera dem med 
semikolon (;).  

Lägg till dos  Knappen Lägg till dos bör användas vid olika 
upprepade doseringar, upp och nedtrappning, 
minsta tid mellan doser eller om man vill ange 
en maxdos.  

När storleken på dosen är beroende av ett annat 
värde t.ex. INR eller blodsocker används 
Villkorad dosering via Lägg till dos.  

Dosering i Schema  Doseringen görs direkt i schemat t.ex. vid enkel 
upptrappning. Observera att doseringen 
rubriceras med ”Enligt schema”.  

 

Ny ordination – övning 

Funktion Förklaring 

Ny-fliken Olika val att söka på som 
nutritionsprodukter, läkemedel osv 

Skillnaden på administreras på enhet 
och recept. 

Söka på enheten där patienten vårdas 
eller alla enheter. 

Ordinera mall Sök fram en mall i Fritextsök. 

Det går att filtrera på olika information 
t.ex läkemedelsnamn, styrka, tablett osv 

Markera en mall för att se de olika 
delarna i ny fliken. 

Info Om mallen 

Produkt och dosering 

Grafiska delen 

Olika val av knappar 

Klicka på knappen Signera. 

Ordinera en produkt  Sök fram en produkt i Fritextsök. 

Markera vald ordination under rubriken 
Produkter.  

Klicka på knappen 
Ordinationsdetaljer. Dosera och 
färdigställ ordinationen. 

 

Det finns olika val att välja på Spara 
eller Signera om radioknappen 
Administreras på enhet är ibockad då 
sparas eller signeras ordinationen.  
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Är Recept ibockat så visas valen Lägg 
till i utkorgen eller Lägg till och gå 
till utkorgen då skriver man recept. 

 

Favoriter Sök bland dina favoriter genom att 
använda filtreringsfunktionen 

Sök fram ett antal mallar och gör dem 
till favoriter genom att klicka på 
stjärnsymbolen..  

Ordinera en av dina favoriter.  
 

Testa att dubbelklicka på mallen. Den 
signeras när nästa ruta blir bekräftad. 

 

Receptöversikten – information och övning 
I receptöversikten går det att se vilka ordinationer som är avslutade. 

• För att se alla avslutade läkemedelsbehandlingar och recept välj Alla. 

• För att se alla avslutade läkemedelsbehandlingar välj Inga. 

• Väljs Inga så ser man alla ordinationer. 

• Start slutdatum och utsättningsorsak 

 

Funktion Förklaring 

Receptöversikten Gå till Receptöversikten.  
Stå på Aktuella läkemedelsbehandlingar. 
Klicka på knappen Alla.  

Då visas alla aktuella ordinationer samt 
tillhörande recept om det finns några. 

Receptöversikten Gå till Receptöversikten.  
Stå på Avslutade läkemedelsbehandlingar. 
Klicka på knappen Alla.  

Då visas alla avslutade ordinationer samt 
tillhörande recept om det finns några. 

Receptöversikten Gå till Receptöversikten.  
Stå på Avslutade läkemedelsbehandlingar. 
Klicka på knappen Senaste.  

Då visas alla avslutade ordinationer med det 
senaste receptet om det finns något. 

Receptöversikten Gå till Receptöversikten.  
Stå på Aktuella läkemedelsbehandlingar. 
Klicka på knappen Senaste.  

Då visas alla aktuella ordinationer med det 
senaste receptet om det finns något. 
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Administreringsbeslut – godkännande om administrering 
Administreringsgodkännande görs via knappen Genomgång och administrering i nedre listen i 
läkemedelslistan.  
Administreringsgodkännande innebär beslut att läkemedel ska administreras. I Cosmic skapas en grön 
linje i Läkemedelslistan och Utdelningsvyn för godkännandet.  
Testpatienter har redan registrerade administreringsbeslut = grön linje.  
 

Utdelningsvyn - övning 
Sök fram DIN patient (se lista bredvid dataplatsen Clinicum). 

Funktion Tips/Kommentar 

Utdelningsvyn Gå till Utdelningsvyn.  

Här visas ordinationer. 

Den gröna linjen = 
(administreringsbeslut) 

Symbolerna (håll muspekaren över 
symbol för att få förklarande textruta) 

Grafiska vyn (visar doseringarna med 
klockslag) 
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Remiss  
Menyval – information och övning 
Testpatient 19600813-3065 finns registrerade remisser i olika status. 

Funktion Förklaring 

Meny - Remiss Visa menyvalen: 

• Skicka remiss 
• Inkommande remisser 
• Registrera remiss (pappersremiss som skrivs in i Cosmic) 
• Utgående remisser 
• Patientens svarslista 

 

Inkommande remisser De remisser som är skickade till denna enhet 

Förvalt är Vald patient, ändra till Alla patienter 

Klicka på pilen och välj Alla i urval under Mottagande enhet (eller så 
sorterar vi så att det finns remisser här) 

Visa olika kolumner med information 

T ex akut, remisstatus, svarsstatus 

 
Om man står med tooltip över så visas status i text. 

Läsa en remiss Hö-klicka och välja Hantera 

Remissens innehåll visas i vänstra bilden 

Högra bilden är kan vara olika beroende på vilket status remissen har, 
dvs om den är ny och ska accepteras eller om den är accepterad och ska 
besvaras. 

 
 

 

Utgående remisser Remiss som skickats från denna enhet (testpatient 19600813-3065). 

Förval är Vald patient. 

Här finns alla remisser innan de fått ett svar, kan följas via remisstatus 
och svarsstatus. 
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När remissen är besvarad kommer den att finnas hos svarsmottagaren 
via ”Osignerat och ovidimerat” samt i Patientens svarslista 

 

Patientens svarslista De remisser och svar som finns på vald patient.  

Obs – det finns ett tidsintervall angivet, ändra till Svarsdatum fr o m 
2007. 

Skicka remiss – övning 
Sök fram DIN patient (se lista bredvid dataplatsen Clinicum). 

Funktion Förklaring 

Skicka remiss Kontakt – koppla vårdkontakt 

Remissdatum – dagens datum 

Mottagande enhet – välj var du skicka remisser 

Remissmall – de styrs utifrån vilken den mottagande enheten är och 
vilka behov den har av information 

Svarsmottagare – kan väljas om det ska vara annan person är du själv 

Sökord med * är obligatorisk, t ex Tolkbehov 

Fyll i Aktuellt hälsoproblem 

Fyll i Frågeställning 

 

Troligen kommer du som student endast ha behörigheten Spara, dvs 
någon annan Signerar och skickar remissen. Men här kan vi välja 
Signera och skicka (om intern remiss) eller Signera och skriv ut (om 
remiss utanför Cosmic) 
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Patientöversikt och Analysyta  
För att dessa övningar använd testpatienter 19820515-9281 eller 19601128-2834. 

I Patientöversikten finns samlad information från flera olika moduler. Widgetarna Kontaktlisten 
och Planerade visar i första hand information från den egna enheten. Övriga widgets visar samlad 
information från alla enheter där dokumentation har skett.  

Det finns gemensam funktionalitet i flera av de olika widgetarna. Genom att klicka på rubriklisten eller 
på pilarna i hörnet av widgeten så utvidgas informationen. Vid högerklick i rubriken på widgeten 
Planerade, Kliniska parametrar, Beställningar, Svar och Läkemedel så visas menyval så man 
kan gå vidare till andra fönster för att registrera information. 

Även värden som registrerats via journalen visas i Patientöversikten och Analysytan. Det är alltid det 
senaste värdet som registrerats i systemet som visas i Patientöversikten.  

Patientöversikt och Analysyta - Övningar 

Övning  Tips/Kommentar 

Öppna Patientöversikten. 

Kontrollera vad som visas i 
widgeten Planerade 

Ctrl+7 
Håll muspekaren över vårdtillfället/mottagningsbesöket 
och se hur informationen presenteras. 

Expandera widgeten genom att klicka på pilarna  om 
det finns mer information 

Kontrollera vad som visas i 
widgeten Diagnos 

Expandera och se informationen. 

Klicka på aktuell diagnosgrupp 
för att se den angivna 
diagnosen, samt datum. 

Dubbelklicka eller högerklicka på datumet och välj Visa 
anteckning. Stäng. 

Pröva också att välja Öppna journal. Stäng. 

Läkemedel/ 
Förbrukningsartiklar/ 
Nutritionsprodukter/ Vaccin.  

Högerklicka och notera att du kan gå vidare till respektive 
vy alternativt skapa en ny ordination. (Läkare) 

Kontrollera vad som visas i 
widgeten Beställningar 

Öppna remissinformation och se vad du kan läsa. 

Kontrollera vad som visas i 
widgeten Svar 

Öppna Patientens svarslista och läs svaret på vårdbegäran. 

Prova att registrera kliniska 
parametrar.  

Det går att göra på olika sätt, 
beroende på hur många värden 
som ska registreras. Prova ett 
eller flera av följande sätt: 

Registrera enbart t.ex. blodtryck:  

1. Dubbelklicka på parametern Blodtryck. 
2. I fönstret Registrera kliniska parametrar, 

skriv in värdet för blodtrycket.  
3. Klicka på Signera. 

  

Öppna menyval Analysyta. Välj mallen Kliniska parametrar och se det värde du nyss 
angav. Se dina registrerade värden. Klicka på pilen framför 
blodtryck. Du ser nu en graf mellan de olika värdena. 
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