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Labblista 

 

 

 

 

 

Var kommer svaret ifrån? 

 

 

 

 

 

 

  

Högerklicka på ett svar 

Vid rubriken Lid ser du 

vilket Kem-labb som utfört 

analysen. Det två sista 

tecknen i Lid-numret 

består av två bokstäver. 

HG = Helsingborg 

KD = Kristianstad 

LU = Lund 

MA = Malmö 

Labblistan är uppdelad på olika flikar.  

Flikar med blå text är gemensamma för 

hela databasen. Analyser gjorda av 

Kem-labb. 

Varje klinik har dock möjlighet att 

bestämma innehållet på 2-3 flikar.  

(flik med gul text) 

Flik med röd text (Avd) innehåller 

avdelningsbundna analyser.  

Svaren skrivs in manuellt. 

Flik med grön text (Ext) innehåller 

analyser som det går att skriva in svar 

på t.ex. svar från Kem-labb utanför 

Region Skåne. 

En del avdelningar har en flik med vit 

text som heter Spirometri. 

Värdena skrivs in manuellt. 

Under fliken Rest hamnar svar på 

analyser vilka inte är upplagda på någon 

annan flik. 

De senaste värdena ligger alltid längst till 

vänster 



 
 

Analyskommentarer m.m. i Melior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya svar (vid tryck på knappen visas alla labbsvar gjorda de senaste 24 timmarna) 

De visas i samma lista i bokstavsordning. 

 

 

Dölj tomma rader i labblistan 

Listan före klick på Dölj tomma  Listan efter klick på Dölj tomma

     

 

Ett värde som är rödmarkerat och 

har en röd stjärna framför ligger inte 

inom referensområdet. 

En röd markör nere till höger i cellen 

betyder att det finns en kommentar 

knuten till svaret. Markera cellen och 

tryck på Enter för att läsa 

kommentaren. 

Grön markör upp till höger i cellen 

anger att det finns en historik 

kopplad till svaret. Markera cellen 

och högerklicka, aktuell information 

finns i kolumnen längst till vänster. Ett osignerat svar har en blå markör 

nere till vänster. 



 
 

Signera labbsvar via labblista  

 

Det går att signera enskilt svar eller hel 

kolumn på labblistan: 

-Markera kolumn eller svar 
 
-Tryck på knappen signera 
 
-Fyll i lösenord, tryck sedan på Signera 
och markören flyttas till nästa analys som 
skall signeras. 



 
 

Ordination av Avdelningsbundna/Externa analyser i Melior 
De avdelningsbundna och externa analyser som finns upplagda på labblistan kan ordineras 

därifrån. Dessa analyser börjar vanligtvis med Avd eller Ext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tryck på knappen Nytt. Välj 

sedan ansvarig vårdgivare och 

tryck OK. 

Ange provtagningstid. Om denna är under 

samma dygn som svarets skrivs in räcker det 

att ange t.ex. 0820 och sedan trycka på TAB.  

Är svaret från ett tidigare datum och du skriver 

t.ex. 1606100815 och sedan trycker på TAB, 

blir det i detta exempel 2016-06-10 08:15:00. 



 
 

 

 

Utskrift från labblista 

Olika valmöjligheter finns vid utskrift av labblista. Det finns möjlighet att skriva ut rad eller 

kolumn. Det finns också möjlighet att välja Text eller Tabell. du kan dessutom också välja  

att Ta bort tomma rader och Filtrera på datum.

 

Dubbelklicka på Best 

Skriv in svaret 

Om du vill skriva in en 

kommentar angående 

svaret så klicka på 

Analyskommentar 

Tryck sedan OK 



 
 

Sök labbsvar via inkorg i Melior 

Inkorgen för labbsvar finns under menyvalet Remisser/Svar – Kemlab – Labbsvar 

Är du inloggad som läkare presenterar Melior en förinställd filtrering på senaste 24 timmar, 

din hemavdelning (Vårdenhet), ansvarig (inloggad) och osignerade labbsvar.  

Är du nöjd med detta alternativ, tryck på Uppdatera. Rekommenderat är att ändra Avdelning 
till Alla innan du trycker på Uppdatera. 
 

Filtrera labbsvar i inkorg

 

1. Fr.o.m. datum: Är förinställt på 24 timmar tillbaka, går att ändra.  
Skriv t ex 191115 och tryck sedan på TAB. 

2. Patienter: Är förinställt på Alla, men det går även att välja Inneliggande eller Ej 
inneliggande. 

3. Avdelning: Din hemavdelning är förvald. Välj Alla avd. 

4. Ansvarig: Den som är inloggad. Går att ändra till annan ansvarig. 

5. Signerade/Osign: Är förinställt på Osignerade. Går även att filtrera på Alla eller 
Signerade. 

6. Mottagna/Ej mott: (Funktionen Mottaget används oftast inte, därför behöver valet Alla ej 
ändras) 

7. Patologiska/Ej pat: Valet Alla är förinställt. Går att ändra till Patologiska eller Ej 
patologiska 

8. Sekel/Personnummer: Det går att filtrera fram svar på enskild patient 

När du har gjort dina val trycker du på knappen Uppdatera.  



 
 

Efter att du har tryckt på knappen Uppdatera kan det se ut så här. 

 

 

 

 

 

 

Signera svar i inkorg 

 

 

 

 

 

Kommentarer 

A = analyskommentar 

S = remisskommentar 

Markera och tryck på knappen 

Kommentar för att läsa kommentar 

Det går att signera ett eller flera labbsvar genom att 

markera en eller flera rader.  

För att markera flera rader kan du markera en rad och 

sedan hålla vänster musknapp nere och dra den 

nedåt på skärmen 

Tryck sedan på Signera och fyll i 

lösenord i bilden som kommer fram. 

Vid dubbelklick på en rad i inkorgen kommer du direkt in i labblistan.  

Den analys som valdes i inkorgen är markerad på labblistan.  

Är svaret osignerat aktiveras signeringsdialogen.  


