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 Översikt Combine 

 
 

 Sök dokumentation 

Välj för vilken tid (datum/klockslag) sökningen ska göras samt aktuell organisation 

 
När du fått fram rader med träffar så markerar man en rad och då dyker dokumentation 

gjord under vald tidsperiod upp tillhöger i vyn. För att se vem som skrivit 

anteckningen / läsa i större vy – klicka på patientensnamn i högervyn 
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 Sök fram en patients journal 

Görs i Combine genom att markera Sök brukare 

 
Du kan söka både på namn och personnummer, för sökning tryck ”enter” 

Du får då fram träffen/träffarna. Markera den patient som är aktuell 

Till höger i vyn får du ny följande val: Brukare, Akt, Handlingar, och Dokumentation 

 
 

• Under Brukare finns diverse uppgifter om patienten. Allt från ev upplysningar till 

adress, telefonnummer samt kontakter som anhöriga eller ansvarig ssk/vårdcentral 

• Under Akt hittar man uppdrag till SOL, våra HSL-processer, avvikelser m.m 

• Under Handlingar finns myndighetsbeslut samt genomförandeplaner 

• Under Dokumentation kan direkt se senaste dokumentationen oavsett om det är SOL 

arbetsanteckning eller HSL. Den ligger i omvänd kronologisk ordning med det 

senaste längst upp. Här kan man alltså snabbt läsa det senaste utan att ha gått in i 

journalen. 

 

För att nu komma in i Combine Classic och öppna upp patientens journal/HSL-grundvy så 

klickar du på symbolen  som finns på flera ställen i vyn. Om du ligger på 

Dokumentation och en HSL-anteckning och klickar därifrån så öppnar HSL-grundvy upp i 

Combine Classic på just det Hälsoärendet som du gör uthoppet ifrån. 
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Om du hamnar på kundkortet i Combine Classic så får du klicka dig fram till ”HSL Grundvy” 

genom att klicka på ”Översikt” och sedan ”HSL Grundvy”: 

 

I ”HSL Grundvy” ser du aktuella HSL-inskrivningar och Hälsoärenden.  

Om du klickar på ett hälsoärende eller inskrivningen så dyker journalanteckningarna som 

tillhör den ”mappen” upp i fältet till höger. 

 

Om du klickar på pilarna till vänster om processerna (”Inskrivning och Journalanteckning” 

eller ”Hälsoärende”) så ser du vilka sökord som det dokumenterats på. Om du klickar på ett 

av sökorden så är det endast texten under det sökordet som presenteras i läsvyn till höger.  

 

Om du vill läsa samtliga journalanteckningar (i både ”Inskrivning och Journalanteckning” 

samt alla hälsoärenden) så ställ markören på översta raden ”Inskrivning Hemsjukvården”, då 

presenteras alla anteckningar i kronologisk ordning i högra fältet.  

 

 Är patienten inskriven i hemsjukvården? 

Om en patient är inskriven i hemsjukvården så finns en process som heter ”Inskrivning 

Hemsjukvården” öppnad i HSL Grundvy. Se bild nedan: 

 
 

 Inskrivning av patient 

Innan man skriver in en patient är det viktigt att kontrollera att det inte redan finns en 

tidigare inskrivning, se instruktion för ”sök patient” se punkt 1.2.1 

 

För att göra en inskrivning så öppnar du upp ”Ny inskrivning” via ”Arbetsöversikt”(blå 

mappen till vänster) – ”HSL” i Combine Classic. Fyll i patientens personnummer och klicka på 

tabb eller markera annan rad (Namn, kön och ålder presenteras per automatik).  

Välj Inskrivningstyp ”Inskrivning hemsjukvård” eller ”Inskrivning enstaka hembesök” i rullist.  
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Välj organisation i rullist, dvs vilken HSL-organisation patienten ska skrivas in på, samt ange 

vem som är patientansvarig (välj PASen). Viktigt att du väljer en så LÅG nivå som möjligt på 

organisation, exempelvis ända ner till vårdlag eller avdelning. 

Ange om inskrivningen är tidsbestämd eller tillsvidare, klicka därefter på ”Spara”.” 

Inskrivning Enstaka Hembesök” ska alltid vara tidsbegränsad Sidan laddar om och 

presenterar HSL-grundvy. 

 

 
 

 

 HSL-grundvy läs journalanteckning – filterfunktioner 

 

2.1 Läs journalanteckning i HSL-grundvy 

 

I ”HSL-grundvy” ser du aktuella HSL-inskrivningar och Hälsoärenden.  

Om du klickar på ett hälsoärende eller inskrivningen så dyker journalanteckningarna som 

tillhör den ”processen” upp i fältet till höger: 

 

 

Om du klickar på pilarna till vänster om processerna (”Inskrivning och Journalanteckning” 

eller ”Hälsoärende”) så ser du vilka sökord som det dokumenterats på. Om du klickar på ett 

av sökorden så är det endast texten under det sökordet som presenteras i läsvyn till höger.  
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Om du vill läsa samtliga journalanteckningar (i både ”Inskrivning och 

Journalanteckning”/Inskrivning Ny” samt alla hälsoärenden) så ställ markören på översta 

raden ”Inskrivning Hemsjukvården”, då presenteras alla anteckningar i kronologisk ordning i 

högra fältet.  

 

2.2 HSL-grundvy Filterfunktionen 

För att se avslutade hälsoärenden och inskrivningar på patienten, eller om du bara vill få 

fram journalanteckningar som är från vissa datum eller på vissa sökord, så kan du använda 

”Urval”-knappen i HSL Grundvy: 

 
 

Då dyker följande filtreringsfält upp: 

 
 

 

Här kan du välja: 

• Urval på inskrivningar, om det finns fler än en inskrivning, exempelvis ”Inskrivning 

Enstaka Hembesök” och/eller ”Inskrivning Hemsjukvård”.  

• Urval på vilka processer, dvs alla inskrivningar och hälsoärenden, som du vill se.  

• Urval på dokumentationskategorier: om man endast vill läsa exempelvis ”Hälsoärende 

Plan” eller Inskrivningen. 

• Urval på tidsperiod med datum, med eller utan klockslag 

• Urval på datumtyper, dvs händelsedatum, registreringsdatum eller signeringsdatum. 

• Urval på om du bara vill se journalanteckningar som är skrivna under vissa sökord 

När urvalen är gjorda, klicka på ”Sök”. Journalanteckningarna presenteras i läsfältet till höger 

i HSL-grundvy. 
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Ovanför högra fältet (där journalanteckningarna presenteras) så kan du filtrera vad du ser 

genom att bocka i/ur rutorna ”Visa anteckningar”, ”Visa mål” och ”Visa Åtgärder”. 

Ytterligare en filterfunktion finns längst upp till höger i läsfältet. Om du klickar på denna 

symbol så kan du få fram exempelvis ”rättad text” 

 

 Skriva journalanteckningar 

Journalanteckningar skriver du från ”HSL Grundvy” 

  
 

Du kan välja att antingen skriva din journalanteckning i Hälsoärende Tillfälliga insatser eller i 

ett pågående eller nytt Hälsoärende. Man öppnar ett Hälosärende när man bedömer att ett 

nytt problem/behov kommer att innebär 2 insatser eller fler.  

 ”Inskrivning och journalanteckning/ Inskrivning Ny” skapas när man gör en inskrivning, se 

punkt 2. Hälsoärenden däremot skapar man från HSL Grundvy: 

 

 

 Skapa nytt Hälsoärende 

Lägg till ett hälsoärende genom att markera ”Inskrivning Hemsjukvården” och klicka på ”Nytt 

hälsoärende”  

 

 
 

En dialogruta öppnas där samtliga fält är tvingande att fylla i: 
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1. Namn: här SKA du namnge hälsoärendet. Ordet ”Hälsoärende” står redan i rutan, 

du ska fylla på med vad hälsoärendet handlar om, låt ordet ”Hälsoärende” stå först. 

2. Organisation & Ansvarig: välj HSL-organisation (samma som inskrivningen) samt 

ansvarig för hälsoärendet (ansvarig legitimerad). 

3. Period: ange om hälsoplanen är tidsbegränsad eller om den gäller tills vidare. 

 

Hälsoärendet presenteras i HSL-grundvy: 

 
 

 

 Skriva ny journalanteckning  

Markera antingen ”Inskrivning och Journalanteckning”/“Inskrivning Ny” eller det Hälsoärende 

som du vill skriva i. Klicka sedan på ”ny anteckning” som har symbolen  . 

 
Nu kommer du till skrivvyn: 

 
Välj alltid kontaktsätt och fyll i detta. Det räcker att fylla i “telefonsamtal” eller “hembesök” 

Om man är flera närvarande vid besöket kan man namnge dessa. 

Välj aktuellt ICF-sök ord och skriv din anteckning i högervyn. Du kan skriva på nivån t.ex 

“Psykiska funktioner” men helst välja ett undersökord i trädet. Det finns en 

sökordsbeskrivning nedanför anteckningsrutan om man behöver stöd i valet. 
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Om man ångrar text som skrivit under ett sökord kan man ta bort/rensa texten genom att 

klicka på denna symbol 

  
Då får man inte en tom anteckning när man signerat anteckningen, vilket sker om man bara 

raderar texten i anteckningsrutan 

 

3.3 KVÅ åtgärdsregistrering 

När du har skrivit din journalanteckning så ska du också registrera KVÅ-koder kopplat till 

din anteckning/insats. Under varje sökord finns en flik som heter ”Åtgärder”. Därunder finns 

KVÅ-koder förpresenterade och som är relaterade till det sökordet som du har valt. 

 
 

 För att registrera en KVÅ som utförd så dubbelklickar man på vald KVÅ-åtgärd 

Du får upp följande fönster: 

 
 

 

1. Du behöver inte ändra tid under omfattning  

1. Låt organisationen stå kvar 

2. Fyll i tid (efter datumfältet) 

3. Sätt en punkt i Hur-rutan 

4. Klicka ”Ok” 
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3.4 Mätvärden 

Man kan registrera ett mätvärde direkt ifrån anteckningsvyn. Det gör man genom att öppna 

fliken mätvärden och sedan “Lägg till” 

  
Man kan även lägga in mätvärden utan att skriva en journalanteckning och det gör man från 

fristående “Mätvärden” som man hittar under Översikt  

 

 
 

 Bedömningsinstrument 

 

Då du skriver en ny journalanteckning så finns det en ”fisk” som heter 

”Bedömningsinstrument”.   

Markera det bedömningsinstrument du ska dokumentera på och fyll i värde i textruta eller 

tabell till höger i skrivvyn.  

 

 
 

3.6  Rättelse av journalanteckning 

Om du skrivit fel i din journalanteckning och redan signerat den så kan du lägga till en 

rättelse av texten i efterhand. 
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Markera det sökord du önskar göra en rättelse av text på. Klicka på . Sidan laddar om 

och du kommer in i skrivvyn där du kan rätta texten. När texten är rättad så klickar du på 

signera och stäng.  

 

 Tillägg till signerad journalanteckning 

 

Om du behöver komplettera en journalanteckning som du redan signerat så kan du göra ett 

tillägg till texten (inom ett dygn). 

Markera det sökord du önskar göra ett tillägg av text till. Klicka på . Sidan laddar om och 

du kommer in i skrivvyn där du kan göra ett tillägg till anteckningen. Skriv tillägget, signera 

och stäng. Får endast göras om tillägget görs samma dag/tillfälle som den ursprungliga 

anteckningen 

 

 
 

I HSL Grundvy presenteras tillägget under ursprungsanteckningen. 

 

 Bakåtdatera anteckning/anteckningar 

 

Journalanteckningar registreras automatiskt med det datumet/tiden som är då du klickar på 

”Signera”. Om du vill sätta ett annat datum/tid på journalanteckningen (exempelvis att 

hembesöket var igår istället för idag) så kan du göra en bakåtdatering innan du signerar. 

 

Bakåtdatering av en journalanteckning kan endast göras innan du har signerat den.  Skriv 

samtliga anteckningar innan du ändrar händelsedatum och tid, klicka därefter på symbolen 

 ”Detaljer för anteckning”: 
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En dialogruta öppnas där man kan ändra datum och tid. För att bakåtdatering ska gälla alla 

sökord du har skrivit på så behöver du klicka i ”Applicera på alla”. Då ändras datumet/tiden 

för ALLA anteckningar du har skrivit på i ALLA ”fiskar”. Bakåtdatera EFTER att du skrivit 

färdigt alla anteckningar, INNAN du har signerat. 

 
 

  

 Mål 

I ett hälsoärende formulerar man ett mål och man kan även skapa en målbevakning  

 

 Registrera mål i ”Hälsoärende” 

I Hälsoärenden kan man endast registrera mål via fisken ”Hälsoärende Plan”.  
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Öppna Hälsoärendet genom att klicka på ”Ny anteckning” när du har Hälsoärendet markerat i 

HSL Grundvy. Då kommer du till denna vy. 

 
1. Markera fisken ”Hälsoärende Plan”. 

2. Klicka på antingen Huvudmål eller Delmål. 

3. Påbörja registrering av ett mål genom att klicka på fliken mål. 

4. Bocka i ”Skapa mål”, välj målsättning i rullist och fyll i datum på tidsbestämt. 

Ange målformulering i fritext. 

Det datum som anges i datumrutan skapar upp en bevakning på angivet datum och 

är en påminnelse för att göra måluppföljning. Bevakningen registreras på den som 

står som ansvarig i Hälsoärendet. (Bevakningar hittar du i kalendern, se punkt 15). 

5. Välj ”Signera och stäng” om journalanteckningen är klar, annars fortsätt och välj 

nytt sökord.  

 

 Uppföljning av mål i Hälsoärende 

 

Uppföljning av mål görs genom att du klickar på ”Huvudmål” eller ”Delmål” (där du har skrivit 

målet) i HSL Grundvy och klickar på ”Ny anteckning”.  
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Klicka sedan ner till ”Huvudmål” eller ”Delmål” (där du skrev målet) och öppna fliken 

”Måluppföljning”. Där bockar du i ”Skapa måluppföljning” och fyller i om målet är uppfyllt 

eller ej. I samband med att ett mål blir uppfyllt eller avslutas så kan man avsluta beställda 

HSL-insatser (som skickats till hemtjänst) genom att bocka i åtgärdsrutorna till höger och 

sätta ett slutdatum på de raderna.  

 

 

 

 Avisering om att man har målbevakning 

När man loggat in i Combine (Nya Combine) så får man en avisering om att man har 

målbevakningar att följa upp 

 

 
När man klickar på siffran på klocksymbolen i verktygslisten får man en lista på larmande 

bevakningar. Markera den uppföljning du vill göra och gör sedan uthopp till Combine 

Classic. Då kommer just det Hälsoärendet att öppnas upp i HSL Grundvy. Gör din uppföljning 

enligt ovan 
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 Bifoga bild i journalanteckning 

För att kunna lägga in en bild o journalen måste man först spara ner den under mappen 

“Inscannade dokument” under V-enhetens SOCP. Ladda över från mobil 

Då du skriver en journalanteckning så kan du under ett sökord lägga till en bild i textrutan 

genom att klicka på denna symbol : Sen bild nedan 

 
 

Man går sedan till SOCP “Inscannade dokument” och hämtar bilden genom att markera 

bilden och klicka på “Öppna” 

 

 
Bilden presenteras tillsammans med texten du skrivit under sökordet, klicka på ”Signera och 

stäng” när du dokumenterat klart. 

 

 Uppmärksamhetsinformation 

Uppmärksamhetsinformations-symbolen 

Denna symbol finns i patientens personakt om en uppmärksamhetsinformation har 

registrerats: 

  
Uppmärksamhetsinformation är exempelvis: 

Överkänslighet, smitta, allvarliga diagnoser/behandlingar och rutinavvikelser. 

 

Denna symbol är nationell och visas även i NPÖ. 

 

Symbolen är ”flytande” dvs att det går att markera symbolen och dra den och lägga den där 

man önskar. Det går inte att dölja symbolen eller ta bort den, om en symbol ska tas bort så 

får man sätta ett slutdatum, om det exempelvis är så att en överkänslighet upphört. 
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 Läsa uppmärksamhetsinformation 

Uppmärksamhetsinformationen kommer du till genom att dubbelklicka på 

uppmärksamhetsinformationssymbole. Klicka på de olika rubrikerna i vänstra spalten för att 

se informationen i fältet till höger.  

 
 

Om det finns fler uppmärksamhetsinformationer registrerade under samma rubrik så är det 

den gulmarkerade som visas i textfältet, så du får klicka på de olika raderna för att läsa: 

 
 

 Registrera ny uppmärksamhetsinformation 

Registrering av ny uppmärksamhetsinformation kan antingen göras direkt från HSL-grundvy 

 
Eller från skriv-vyn då du är inne och skriver en journalanteckning. 

 
 

Oavsett vilken väg så öppnar sig följande fönster: 
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Välj typ av uppmärksamhetsinformation i rullisten. 

 

 
 

 
Skriv sedan in uppmärksamhetsinformationen i informationsfältet. Klicka sedan på ”Spara 

och signera”. 

När uppmärksamhetsinformation är signerad aktiveras -symbolen, om det inte redan 

fanns en uppmärksamhetsinformation registrerad på patienten. 

OBS, denna symbol aktiveras endast när uppmärksamhetsinformation är signerad. För varje 

sökord som man fyller i så aktiveras ytterligare ben på symbolen.  

 

 

  Inaktivera uppmärksamhetsinformation 

 

För att inaktivera en uppmärksamhetsinformation, markera raden med 

uppmärksamhetsinformationen som ska inaktiveras, klicka på ”inaktivera anteckning” i 

menyfältet och fyll i ett datum och klicka ”Ok”. 
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 Relaterade dokument (till patients journal) 

Ett relaterat dokument är ett dokument som du lägger kopplat till patientens journal. 

Man kan antingen lägga till en fil som man lagt upp via ”Mina filer” eller ett formulär 

(redigerbara dokument) som man kan fylla i via Pulsen. Exempel på redigerbara dokument 

är: 

• Arbetsorder 

• Bostadsanpassning intyg 

• Bostadsanpassning Åtgärdsförslag 

• Brev annan mottagare 

• Brev kund mottagare 

 

 Lägg till relaterat dokument från ”Mina filer”  

Först ska man hämta dokumentet till “Mina filer som ligger i “Nya Combine”  Det gör man 

genom att klikca på  ikonen för “filer” och sedan på plustecknet, hämta sedan dokumentet  

  

 
 

Gå sedan till HSL-grundvy klicka på symbolen   när du har aktuellt Hälsoärende 

markerat eller öppnat skrivvyn. 
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Klicka sedan på ”Lägg till från mina filer” under ”Tillagda handlingar”. 

 

 
 

 
Välj den filen du vill lägga till genom att klicka på ”Lägg till”. 

Filen dyker då upp under ”Tillagda handlingar” och du är färdig. 

 

 Lägg till relaterat dokument från ”Redigerbara dokument” 

Klicka på  i HSL Grundvy/skrivvyn. Klicka sedan på ”Lägg till ny” under ”Redigerbara 

dokument”.  
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Välj typ av formulär i rullisten (bostadsanpassning intyg), klicka därefter på ”Skapa”. 

Fyll i de uppgifter som behövs. Klicka på ”Skapa slutredigeringsdokument”. Denna ruta 

kommer upp. Klicka på ”Skapa ny” 

 

 
 

 

 

Klicka på ”Skapa och signera handling”. 
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Klicka i ”Handlingen är slutgiltig” och ”Spara”. 

 

 
 

Klicka på ”Signera och stäng”. 

 

 
 

 Läsa relaterade dokument 

Du läser de relaterade dokumenten genom att gå in på ”Relaterade dokument”-symbolen i 

HSL Grundvy och dubbelklickar på det dokumentet du vill se, eller markerar det och klickar 

på ”öppna markerad” eller klickar på ”Visa”. Du får endast upp de relaterade dokumenten 

som är lagda under den inskrivningen/det hälsoärendet som du haft markerat då du klickat 

på ”Relaterade dokument”-symbolen. 
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 KVÅ beställning av HSL-insatser till omsorgspersonal 

Hemtjänst 

Till alla hemtjänstutförare måste vi beställa HSL-tid genom att skicka den via Combine 

6.1 Skicka en beställning via skrivvyn när du gör en journalanteckning 

Åtgärdsfliken används även för att skicka beställning på delegerad/ordinerad insats till 

omsorgspersonal. Då du ska skicka en insatsbeställning så använder du inte de förvalda 

KVÅ-koderna utan du klickar på ”Lägg till” 

 
 

Då du klickat på ”Lägg till” så dyker följande ruta upp. Där väljer du vilken typ av åtgärd som 

ska utföras i de två rullisterna och klickar sedan ”Ok”. Välj endast från de som det står 

delegerad eller ordinerad på i första rullisten! 
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När du klickat ”Ok” så dyker beställningsrutan ovan upp. 

1. Välj tidsåtgång (”Omfattning”). Det ligger en schablontid som förvald. 

2. Byt organisation så att det är patientens hemtjänst/utförare SOL organisation. Det 

står förpresenterat den HSL-resurs patienten är inskriven på, men du behöver byta 

till den organisation som det står SOL framför, annars skickas inte beställningen. 

3. Ange ett startdatum, det datum då insatsen ska utföras från och med.  

4. Bocka i frekvens, dvs om åtgärden ska utföras dagligen, veckovis eller månadsvis. 

5. Om du har valt dagligen så ange hur ofta åtgärden ska utföras, har du valt 

veckovis så får du bocka i vilka dagar per vecka eller per varannan vecka åtgärden 

ska utföras. Om du har valt veckovis och vill att det ska ske varje vecka så klicka i 

”Inträffar var 1 dag”. 

6. Bocka i när åtgärden ska avslutas; tillsvidare/efter x antal tillfällen/ett visst 

datum. 

7. Ange klockslag för när åtgärden ska utföras. 

8. Använd “Hur”-rutan till ev information till planerarna/teamsamordnarna. 

Samtliga punkter ovan är tvingande att fylla i innan detaljvyn går att stänga ner. Klicka ok 

för att lägga till beställningen. 

 

För att lägga till fler beställningar klicka på ”Lägg till ny” under åtgärdsfliken igen. 

När du klickar på ”Signera och stäng” från skrivvyn så skickas beställningen/beställningarna 

till den valda SoL-resursen.  

 

 Avsluta beställning av HSL-insats 

För att avsluta en beställning av en HSL-insats så använder man urvalsfunktionen ” Visa 

Åtgärder” i HSL Grundvy. Klicka på just det hälsoärende/inskrivning från vilken du skickat 

insatsbeställningen. Till höger visar sig alla journalanteckningar som finns. Bocka ur alla 

urvalen förutom ”Visa åtgärder”. Då får du upp en lista med alla beställda HSL-insatser, men 
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även statistik-KVÅerna. De beställda HSL-insatserna som är pågående har en ruta framför 

sig. För att avsluta en sådan insats så bockar du i rutan och klickar på ”Avsluta ikryssad”.  

 
 

 

 

 

 

 Byte av ansvarig och organisation 

Byte av organisation/ansvarig kan göras på två sätt.  

Via Processer: Här kan du byta organisation/ansvarig på en eller flera patienter samtidigt på 

ett eller flera hälsoärenden/inskrivningar samtidigt.  

Via HSL-Grundvy: Här kan man byta organisation/ansvarig för EN patient men behöver då gå 

in och ändra ett hälsoärende/inskrivning i taget. Används främst om det bara är 

rättning/justering av specifik process 

 

 Ändra organisation via Processer 

Ta först reda på från vilken organisation processerna ska hämtas. Görs via HSL-grundvy och 

klicka på pennan när “Inskrivningen” är markerad: Räkna också hur många processer det är 

totalt. Ta på samma sätt reda på vem som varit ansvarig sjuksköterska. 

 
 

Gå sedan till Processer enligt bild nedan 

Klicka på Arbetsöversikt – Pågående - Processer.  
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Leta upp den Organisation som patienten ska hämtas ifrån/är inskriven på innan flytt. Viktigt 

att man står på lägsta nivån – att man bara har en organisation vald. 

På Kund söker ni på patientens namn eller personnummer och  Klicka på ”Sök”. 

Då dyker en lista upp med patientens alla hälsoärenden/inskrivningar. Kolla så att det 

stämmer med antalet processer som finns i HSL-grundvy. . Bocka i alla raderna och klicka på 

”Byta kopplingar” 
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Välj sedan den nya organisationen dit patienten ska flyttas 

 
Efter detta har samtliga hälsoärenden/inskrivningar bytt organisationskoppling. 

 

 Ändra ansvarig för en patients alla inskrivningar/hälsoärenden 

 

Fyll i den legitimerade som är/har varit ansvarig för patienten samt öppna rull-listen 

nedanför och se till att endast ”ansvarig” är markerad!!  
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Sök sedan upp patienten under “Kund” och klicka på ”Sök”. Då dyker en lista upp med 

patientens alla  ssk-hälsoärenden och inskrivning upp.  Bocka i alla raderna och klicka på 

”Byta kopplingar”. 

 
 

 

Du får då upp en ny ruta där du väljer en ny ansvarig för patienten. Efter detta har samtliga 

hälsoärenden/inskrivningar (med den person du fyllt i under ”Annans processer”) bytt 

ansvarig. 

 

 Att ändra ansvarig för en hel patientgrupp (exempelvis vid byte av 

ansvarig sjuksköterska för en hemtjänstgrupp) 

Fyll i den legitimerade som är ansvarig för gruppen enligt ovan men fyll ej i på Kund. Sök 

sedan fram alla patienterna och “Kryssa i alla på sidan” och sedan ”Byta kopplingar”. Då 

dyker det upp en ny ruta där du kan välja en ny ansvarig. 

 

 

 Att ändra ansvarig/organisation via HSL Grundvy 

Via HSL Grundvy så behöver man ändra en ”process” i taget. 

För att byta ansvarig och organisation för patienten, markera processen ”Inskrivning och 

Journalanteckning”/”Inskrivning Ny” eller ett av hälsoärendena och klicka på pennan.  
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En ny ruta dyker då upp: 

Att byta ansvarig: 

Klicka på ”Personal” och ”Lägg till ny”. 

 
Välj ”Ansvarig” som relation och fyll i ny ansvarig legitimerad. Klicka på ”Lägg till”, ”Spara” 

och ”Ok”. 
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Att byta organisation 

Välj ”Organisation” och ”Lägg till ny” 

 
Bocka i ”Primär”, välj organisation, klicka på ”Lägg till”, ”Spara” och ”Ok”.

 
 

 

 

  NPÖ- Nationell patientöversikt 

Innan ni gör en sökning i Nationell patientöversikt, kontrollera att patienten har lämnat 

samtycke. Samtycken finns registrerade i patientens journal under ”Inskrivning och 

Journalanteckning” eller Inskrivning Ny under sökordet ”Medgivande”.   

NPÖ öppnas via patientens personakt. Klicka på ”Journal” och ”Uthopp till externa tjänster” 

och sedan ”Öppna” NPÖ”.  
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 Avsluta inskrivning i hemsjukvården och hälsoärenden 

Hälsoärenden ska avslutas då de inte längre är aktuella. Då patienten inte längre ska vara 

inskriven i hemsjukvården så ska både samtliga hälsoärenden och ”Inskrivning och 

Journalanteckning” avslutas.  

 

Om både Hälsoärenden och Inskrivning ska avslutas kan man göra detta genom att markera 

“Inskrivningen” och avsluta den. Alla övriga processer/Hälsoärende får då samma 

avslutsdatum. Ev skickade HSL-insatser avslutas också. 

 

Markera hälsoärendet/inskrivningen och klicka på ikonen för ”Avsluta markerad” : 

 

 
En ny ruta dyker upp där du fyller i avslutsorsak och datum.  

Klicka på ”Spara”, sedan är hälsoärendet/inskrivningen avslutad.  
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  Frånvaromeddelande/vidarebefordra meddelande 

För att sätta ett frånvaromeddelande och vidarebefordra din mail i Pulsen Combine så klickar 

du på ”Skrivbord” och ”Inställningar”. 

 
 

 

Följande ruta dyker upp: 

 
Bocka i rutan ”Aktivera autosvar” och fyll i vilken period som autosvaret ska skickas till de 

som skriver mail till dig i Pulsen. Skriv ett meddelande i meddelanderutan. Du kan även välja 

att skriva i en person (under ”Vidarebefordra till användare”) som din Pulsenmail 

vidarebefordras till under perioden som du har valt. Du kommer själv att få alla dina 

Pulsenmail till inkorgen, men den som du vidarebefordrar till får en kopia på alla mail som 

skickas till dig under perioden. 

Klicka på ”Ok”.  
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