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1 Generell introduktion SIEview
SIEview är en webbapplikation som visar upp information från ett flertal vårdgivare i ett gemensamt
gränssnitt.
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SIEview består av två delar – Patientöversikten och Patientjournalen.
Patientöversikten - ger en översiktlig bild av väsentlig information sammanställd från patientens journal.
Exempel på information i denna vyn är vårdkontakter, varningar, diagnoser.
Patientjournalen - innehåller patientens kompletta Meliorjournal. Strukturerad i ett navigationsträd med
en nod för respektive del i journalen.
Förkortningar och begrepp i manualen:
- STS - Security Token Service: en tjänst vilken används vid inloggning
- SIE - en tjänsteplattform vilken används av SIEview m.fl integrationer
- PDL - Patientdatalagen: lag som reglerar datatrafik och dess sekretess
- SIEadmin - det adminverktyg som används för att konfigurera vissa funktioner samt se loggning.
- SIEuser - användaren som används vid inloggning direkt från Melior
Man kan ha SIEview öppet parallellt med att man arbetar i Melior, man kan också ha Melior och SIEview i
delad visning.
Med knapparna uppe till höger kan man ändra storlek på SIEview-fönstret och genom att klicka på
krysset stänger man fönstret.

(Den röda/översta kryssknappen stänger Melior).
Om man öppnar SIEview på en patient och sen inte gör något i programmet kommer SIEview att stängas.
Utloggning pga inaktivitet sker efter 30 minuter.
Man får först ett meddelande om att utloggning snart kommer att ske:

Om man inte aktiverat SIEview igen genom att klicka på knappen ”Återgå till SIEview” stängs SIEview ner
och följande meddelande genereras:

Om användaren är inloggad med Tjänstekort och drar ut sitt kort stängs SIEview ner.
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1.1 Fristående inloggning
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Från version 1.1.4.100 är fristående inloggning i SIEview möjlig. Privata vårdgivare som finns
konfigurerade i SIE skall kunna öppna SIEView genom en länk till en fristående inloggningssida.
Användaren loggar in med Tjänstekort.

På denna sidan kommer namn och HSAId och medarbetareuppdrag på användaren läsas ut från STS
och användaren kommer presenteras av ett val för att välja vilket medarbetaruppdrag och
avdelning/vårdcentral de tillhör. Användaren fortsätter vara inloggad tills browsern stängs eller
användaren loggar ut.

När medarbetareuppdrag är valt och man har matchats i SIE så kommer man till en sökfunktion där
använden söker patient mot regionens meliordatabas(er) genom personnummer. När patienten är
framsökt och vald kommer användaren in i SIEview. När man sedan väljer att stänga ner patienten
kommer man tillbaka hit till patientsök, användaren behöver inte logga in eller välja medarbetaruppdrag
på nytt. Det går endast att ha en patient öppen åt gången.

Det går inte att förhindra att två browserfönster öppnas, möjligheten har dock begränsats så långt som
möjligt med bla cookies.
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1.2 Organisationsfiltret
Från version 1.1.4.100 har tidigare söknivåer ersätts av ett organisationsfilter strukturerat utifrån
vårdgivare, vårdenhet, avdelning/mottagning
Detta för att anpassa till PDL med aktiva val och samtycke, samt möjliggöra fristående inloggning för
privata vårdgivare.
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Organisationsfiltret hämtas från SIE och visar en struktur som baseras på vårdgivare-vårdenhetavdelning. I SIEadmin kan administratören sätta attribut på organisationsenheter så det framgår vilka
organisationsenheter som är vårdgivare och vilka som är vårdenheter. Vårdgivare kommer alltid att visas
på den översta nodnivån i trädet i SIEview och även om en organisationsenhet med attributet vårdgivare
rent hypotetiskt skulle befinna sig under en annan vårdgivare i SIEadmin kommer dessa att visas på
samma nodnivå (översta) i SIEviews filterstruktur.
När användaren loggar in fristående bestämmer användarens medarbetaruppdrag vilken vårdenhet
användaren skall komma till.
Organisationsfiltret kommer bara att visa upp de organisationsenheter som faktiskt har data så att
användaren inte behöver leta efter information på enheter där den inte finns.
Om användaren väljer en nod kommer information tillhörande alla underliggande enheter att visas på
läsytan i SIEview.
Fria aktiviteter (aktiviteter vilka saknar vårdkontakt) ska sorteras in under respektive vårdenhet, baserat
på aktivitetens avdelning. Fria aktiviteter visas alltid. Under Journal, Korr/Intyg och Remiss samlas fria
aktiviteter i en egen mapp.
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Fria aktiviteter lägger sig i egen mapp i journalträdet:
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Användaren gör ett aktivt val för att se information på en annan vårdenhet eller hos en annan vårdgivare
genom att välja önskad organisationsenhet i organisationsfiltret, via Organisation i bannern. Om
användaren väljer en annan vårdenhet inom samma vårdgivare så kommer denna informationen att visas
på läsytan i SIEview. Detta är ett aktivt val som loggas.
Om användaren vill visa information utanför sin egen vårdenhet kommer den samtyckesregistrering som
tidigare fanns när användaren gick in i SIEview att visas och användaren får registrera ett
patientsamtycke. Samtyckesregistreringen som tidigare fanns när användaren hoppar till SIEview har
tagits bort.
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En nod för arkivdatabas finns valbar i organisationsfiltret, vid val av denna visas arkivdata från databaser
markerade som arkiv i SIE. Denna nod visas alltid valbar även om arkivdata inte finns. Samtyckesdialog
genereras vid val av arkivnod.
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1.3 Spärrad folder
Om patientens journal omfattas av yttre sekretess, dvs har en spärr hos en annan vårdgivare utanför den
egna vårdgivaren, visas en i-knapp i både Patientöversikten och Patientjournalen.

Dialogen som visas då man klickar på
- knappen upplyser om att spärrad information finns, i vilka
databaser samt att den inte visas i SIEview.
Lab, Läkemedel och Mätvärden berörs ej utan visas alltid.
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Om användaren (SIEusern) saknar behörighet till någon del av patientens journal, visas detta i
Översikten

samt i Patientjournalen med en röd markering. Lab, Läkemedel och Mätvärden berörs ej.
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Om checkbox Visa Vårdkontakter är urbockad visas den obehöriga vårdkontakten trots detta med datum
under respektive Avdelning. Detta för att underlätta för användaren att veta var det kan finnas otillgänglig
information.
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1.4 Reservnummer
Reservnummerhantering i SIEview vid inloggning från Melior går att konfigurera i web.config, om sökning
på regionnivå ska vara tillåten eller om sökning enbart ska få ske på domännivå. Med den egna domänen
avses här den domän som SIEview startades ifrån vid uppstart från Melior. Om konfiguration för
regionsökning är tillåten används regionsökning även för reservnummer, dvs precis som för ett vanligt
personnummer. Om konfiguration för regionsökning inte är tillåten ska sökning enbart ske inom den egna
domänen. Detta ska i så fall gälla genomgripande för alla moduler, dvs söknivån ska ställas om till
domän. Detta medför att filtret enbart kommer kunna innehålla noder från den egna domänens
organisation.
Vid fristående inloggning går det att konfigurera om sökning på reservnummer ska vara tillåten eller inte.
Om reservnummersökning inte är tillåten vid fristående inloggning ska ett felmeddelande visas och ingen
information om patienten ska visas om man försöker söka på en reservnummerpatient. Om man ändå
aktiverat reservnummersökning vid fristående inloggning och samtidigt har konfiguration för
reservnummersökning satt till domännivå ska också ett felmeddelande visas och ingen information om
patienten ska visas då denna konfiguration är ogiltig.
Om samordnad hantering mellan slutenvård och primärvård finns dvs det kan garanteras att en
reservnummerpatient i primärvården är samma som i slutenvården, kan konfigurationsvärdet vara satt så
att sökning blir tillåten. Om man inte har en samordnad hantering av reservnummer så skall
konfigurationsvärdet vara otillåtande, dvs det ska inte gå att söka på reservnummer vid fristående
inloggning. Observera att konfigurationen av dessa konfigurationsvärden baseras på beslut från
verksamheten, vars ansvar för att inte patientuppgifter från två olika personer som råkar ha fått samma
reservnummer kan visas i en samlad journalbild i SIEview.
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2 Patientöversikten
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Patientöversikten innehåller patientens vårdkontakter samt informationen hämtad från sökord i Meliorjournalen exempelvis diagnoskoder, varningar, anamnesuppgifter mm.

Vilka fält som ska finnas och vilka sökord information ska hämtas ifrån konfigureras per installation av
SIEview.
Patientöversikten öppnas antingen från en knapp på patientens journalmapp alternativt från ett menyval
under menyn Länkar.
Det finns en Uppdatera-knapp för möjlighet att uppdatera informationen utan att behöva stänga ner
SIEview och öppna igen.
För att öppna Patientjournalen från Patientöversikten används knappen Patientjournal.
Den söknivå som valts i Patientöversikten blir då vald även i Patientjournalen istället för systemets
förvalda söknivå.
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2.1 Patientuppgifter
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Till fältet Patientuppgifter hämtas information från den Melior-databas man är inloggad i. Motsvaras av
dialogen Patientuppgifter i Melior.
Är patienten markerad som Avliden i någon databas visas (Avliden) tillsammans med patientens namn
och personnummer.

2.2 Vårdkontakter
I fältet Vårdkontakter visas patientens vårdkontakter.

Kolumnerna går att sortera genom att klicka på kolumnrubriken. Förvald sortering är utifrån datum med
den färskaste vårdkontakten liggande överst.
På en ej behörig vårdkontakt visas ikonen

samt en tooltip med information ”Ej behörig”
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2.3 Faktafält
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Vilka fält som ska finnas och från vilka sökord fakta ska hämtas till respektive fält bestäms per installation
av SIEview.
För respektive fält kan man bestämma om det ska vara senast registrerade eller samtliga registrerade
fakta som ska läsas upp.
Fälten innehåller kolumnerna Datum, Sökord, Beskrivning och Databas samt ev Kod på fält för tex
Diagnoser. Kolumnerna är sorteringsbara, förvald sortering är utifrån datum med färskaste posten överst.

2.4 Kollapsade fält
Beroende på beslut per installation kan vissa fält vara förvalt kollapsade när Patientöversikten öppnas.
Detta innebär att användaren inte direkt kan se innehållet i fältet, utan via ett aktivt val (som loggas)
öppnar fältet för at se innehållet.
Patientintegritet kan vara skälet till att man valt att kollapsa ett fält, tex ett fält innehållande KVÅ-koder
eller diagnoser.
För att öppna ett kollapsat fält klickar användaren på +tecknet i fältets huvud. Att öppna ett kollapsat fält
loggas i SIEdatabasen.
För att stänga ett öppnat fält klickar användaren på –tecknet i fältets huvud.
Ett kollapsat fält som inte innehåller någon information utifrån den valda söknivån saknar +tecken.f

Ett kollapsat fält som innehåller information utifrån den valda söknivån har ett +tecken i fältets huvud.
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2.5 Varningsikoner
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Precis som i Melior dyker det upp varningsikoner då det finns varningar registrerade på en patient.
Ikonerna och dess innehåll styrs av vilken söknivå som valts.

Varning - hämtas från sökord i patientens journal

Observandum – hämtas från sökord i patientens journal

Läkemedelsöverkänslighet – hämtas från läkemedelsmodul
Klickar man på en ikon öppnas en varningsdialog upp innehållande flikar för de tre olika typerna av
varning.

Innehållet i respektive flik presenteras i en lista, förvalt sorterad utifrån datum med färskaste posten
liggande överst.
Önskas en annan presentation går kolumnerna i dialogen att sortera om genom att klicka på en
kolumnrubrik.
Markeras en rad läggs informationen för raden upp i ett separat fält under listan.
Observationer med passerat datum visas inte i SIEview och triggar inte observation-symbolen vare sig i
Översikt eller Patientjournal.
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3 Patientjournalen
Patientjournalen är en vy som visar upp all information som finns i patientens journal utifrån den söknivå
som valts. Innehållet i journalen presenteras i ett navigationsträd med noder för respektive
journaldel/modul och det som läggs upp på läsytan på högersidan styrs av vad som markerats i trädet.
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Patientjournalen öppnas antingen från en knapp på patientens journalmapp alternativt från ett menyval
under menyn Länkar.
Patientjournalen kan också öppnas genom att man klickar på knappen Patientjournal i Patientöversikten
Det finns en Uppdatera-knapp för möjlighet att uppdatera informationen utan att behöva stänga ner
SIEview och öppna igen.

3.1 Navigationsträdet
Den vänstra delen av Patientjournalen är ett navigationsträd bestående av noder för respektive
journaldel/journalmodul, vilka innehåller all information i patientens journal. Respektive nod beskrivs i
egna kapitel nedan.

Noder med ett +tecken framför sig är noder som, utifrån innehåll i patientens journal kan innehålla
undermappar i trädet såsom tex vårdkontakter och aktivitetsmappar, och därmed kan expanderas genom
att man klickar på +tecknet.
Under navigationsträdet finns ett antal kryssrutor med funktion beskrivna nedan:
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Visa vårdkontakter

Funktion
Struktur

Visa aktivitetsmappar

Struktur

Visa signaturer

Utseende

Visa makulerade

Filtrering

Beskrivning
Strukturerar innehållet i trädet utifrån vårdkontakter
under noderna Journal, Läkemedel, Korr/intyg och
Scanning
Strukturerar innehållet under noden Journal utifrån
aktivitetstyp.
Styr om signaturer/datum för ändring/tillägg i en
journalanteckning ska visas på läsytan eller inte.
När denna kryssas i läses även makulerade
anteckningar upp i trädet

Knappen Ladda om används när man är klar med markering/avmarkering av kryssrutorna.
Det går att kombinera dessa olika kryssrutor. Exempel:

Ger en struktur där informationen under noden Journal sorteras utifrån:
1. Vårdgivare
2. Vårdenhet
3. Avdelning
4. Vårdkontakt

När man filtrerar på aktivitetsmapp eller vårdkontakt visas numera organisationskedjan under
Journalnoden.
Vilka kryssrutor som ska vara förvalt markerade beslutas per installation av SIEview.

3.2 Filtrering Personalkategori
Under trädet finns en filtreringsfunktion för möjlighet till filtrering utifrån Personalkategori

Öppna filterdialogen genom att klicka på knappen.
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Förvalt är alltid alla personalkategorier valda, genom att kryssa ur valet Alla kan man istället kryssa i
den/de personalkategorier man enbart önskar få information ifrån.
För att filtreringen ska slå igenom klickar man på knappen Ladda om.
Observera! Filtreringen gäller enbart innehållet i noden Journal, under övriga noder visas information från
alla personalkategorier även efter att en filtrering gjorts.
När filtrering är gjord visas valda personalkategorier på filterknappen. Samt att texten visas rött för att
extra tydliggöra att en filtrering är gjord.

Om man valt fler personalkategorier än vad som ryms på knappen avslutas texten med ”…”

Via tooltip då man vilar muspekaren på filterknappen visas samtliga personalkategorier man valt.

För att det ska framgå för användaren att en ändring gjorts i filtreringen som ännu inte slagit igenom pga
att användaren ännu inte tryckt på knappen Ladda om visas rubriken på filterknappen med kursiv text.

Filterdialogen stängs genom att man klickar på knappen.

3.3 Varningsikoner
Varningsikonerna inne i Patientjournalen fungerar på samma sätt som i Patientöversikten. Se kap 2.5.
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3.4 Sökfunktion
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Det finns en sökfunktion som möjliggör sökning efter viss information i det innehåll som lagts fram på
läsytan.
Sökfunktionen fungerar oavsett vilken nod som markerats och oavsett vilken typ av information som lagts
upp på läsytan (undantaget i ett scannat dokument)
1. Ange söksträng, sökningen startar automatiskt
2. Sökträffar på läsytan gulmarkeras
3. Bläddra igenom innehållet på läsytan för att se sökträffarna

3.5 Utskrifter
Det är möjligt att göra utskrifter från Patientjournalen. På utskriften kommer det man valt att lägga fram på
läsytan. Utskrifter loggas till databasen.
1.
2.
3.
4.

Markera/filtrera fram det du vill skriva ut så att det finns framtaget på läsytan
Klicka på Utskrift
Ange ”Begärd av” och ”Mottagare”
Klicka på Skriv ut
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Tips
•
•
•
•
•

Utskrift från noden Journal: klicka på knappen ”Visa alla sidor” innan utskrift, om innehållet på
läsytan fördelats på flera sidor. All information kommer då med på samma utskrift.
Utskrift från noden Läkemedel: kryssa i rutan ”Skriv ut detaljer på alla recept/ordinationer”
Utskrift från noden Recept: kryssa i rutan
Utskrift från noden Mätvärden: kryssa i rutan ”Skriv ut kommentarer till mätvärden”
Utskrift från noden Lab/Undersökningsresultat: klicka på knappen ”Skriv ut alla sidor” om
innehållet på läsytan fördelats på flera sidor. All information kommer då med på samma utskrift.
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3.6 Journal
Noden Journal innehåller information som kommer från modulen Journal i Melior.
Innehållet styrs av vald Vårdgivare-Vårdenhet via Organisation.

Title in Franklin Gothic Demi – 18pt

Innehållet under noden Journal styrs också av eventuell filtrering som gjorts utifrån Personalkategori.
Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i
trädstrukturen.
Genom att klicka på noden Journal läggs anteckningar i patientens journal upp utifrån de val som gjorts i
Organisationsfiltret. Presentationen är i kronologisk ordning (stigande eller fallande beroende på
inställning i SIEview-installationen). Dokumentationsdatum visas i aktivitetshuvudet.
Genom att klicka på en undermapp (vårdkontakts- eller aktivitetsmapp) läggs anteckningar i mappen upp
på läsytan i kronologisk ordning (stigande eller fallande beroende på inställning i SIEview-installationen)
Genom att klicka på en aktivitet läggs aktiviteten upp på läsytan.
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Om informationen som läggs ut på läsytan inte ryms på en sida genereras en listbox samt
sidbläddringsknappar. Listboxen innehåller en lista på de sidor som informationen ligger fördelad på.
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Bläddrar en sida framåt
Bläddrar direkt fram till sista sidan
Bläddrar en sida bakåt
Bläddrar direkt tillbaka till första sidan
”Visa alla sidor”. Innebär att innehållet på alla sidor läggs upp löpande, vilket är lämpligt tex
vid utskrift av journalanteckningar. Observera att om det är mycket data kan det ta tid för
applikationen att presentera all information.
Aktiviteter skapade i andra moduler finns som automatgenererade aktiviteter i noden Journal. Dessa syns
i trädet med olika symboler framför aktivitetsdatumet beroende på vilken modul de är skapade i, samt på
läsytan med ett aktivitetshuvud. För att läsa själva aktiviteten hänvisas till respektive modul/nod där
aktiviteten kommer från.
Det finns ett antal symboler på aktiviteterna under noden Journal:
Journalaktivitet
Aktivitet skapad som fri aktivitet
Aktivitet skapad i modulen Korr/intyg

Aktivitet skapad i modulen Scanning

Receptaktivitet

Makulerad aktivitet
Makulerad aktivitet, tillägg framför själva aktivitetsnamnet
Utvärderad/avslutad planerad aktivitet, tillägg framför själva aktivitetsnamnet

Huvudaktivitet och underaktivitet
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Tips
Kryssrutorna som styr strukturen i trädet kan användas som en filtreringsfunktion för att söka fram och
läsa specifik information, tex alla epikriser för att få en snabb bild av patientens tidigare vård. I detta fall
väljer du då att kryssa ”Visa vårdkontakter” samt att kryssa i ”Visa aktivitetsmappar”. Efter att du laddat
om trädet visas då en aktivitetsmappsstruktur direkt under noden Journal och genom att öppna/markera
mappen tex ”Epikriser” får du då upp patientens samtliga epikriser.

Title in Franklin Gothic Demi – 18pt
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3.7 Remisser
Noden Remisser innehåller information samlat från de tre remissmodulerna i Melior:
- Modulen Remiss (pappersremiss)
- Modulen Edi
- Modulen Remissmodulen
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Data visas baserat på valt filter samt Organisation.

Genom att klicka på +-tecknet vid noden Remiss expanderas trädet och en trädstruktur styrd av
kryssrutorna samt organisation.
Om man öppnar upp en mapp ligger remisserna sorterade i kronologisk ordning med senaste remissen
överst.
Markering av en aktivitet i trädet lägger ut remissen på läsytan.
Oavsett vilken remissmodul remissen är skapad i presenteras informationen i form av sökord på läsytan.
Vid markering av en aktivitetsmapp läggs alla remisser som tillhör den aktivitetsmappen upp på läsytan.
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3.8 Läkemedel
Noden Läkemedel innehåller information från modulerna Aktuella ordinationer i Melior.

Title in Franklin Gothic Demi – 18pt

Vid markering av översta noden visas patientens samlade ordinationer oavsett val i organisationsfiltret..

Genom att klicka på noden Läkemedel visas en lista på läsytan innehållande patientens aktuella
ordinationer från samtliga vårdkontakter oavsett val i Organisationsfiltret. Förvald sortering är ATCkodssortering men kolumnerna i listan är sorteringsbara. Listan kan filtreras utifrån följande filter:
- Aktuella ordinationer
- Utsatta ordinationer
- Aktuella och utsatta ordinationer
ATC-kodsfiltrering: när tex en bokstav skrivs in görs filtrering direkt på denna bokstav. Fältet blir då
gulmarkerat för att indikera att filtrering är gjord. Observera att filtreringen finns kvar även när
man hoppar mellan noder och moduler i Sieview. ATC-kodsfiltrering är aktiv även i underliggande noder
dock inte på vårdkontaktsnivå där läkemedel presenteras i en annan vy.
I filtret Aktuella och utsatta ordinationer visas även en datumfiltrering vilken möjliggör sökning på ett
specifikt intervall. Datumfiltrering filtrerar på både insättningsdatum och utsättningsdatum. Är ordinationen
inte utsatt kommer den att finnas med så länge den är pågående inom intervallet. Det finns förval i form
av knappar som är 1 dag, 1 vecka, 2 veckor, 1 månad, 1 år och Visa alla. Det går även att ställa sig i
datumfältet och därmed välja egen filtrering. Även dessa två fält blir gulmarkerade för att indikera att
filtrering är gjord, och även dessa gulmarkerade fält behålls när man hoppar mellan noder och moduler i
Sieview. Datumfiltreringen är endast aktiv i huvudnoden Läkemedel med filtervalet Aktuella och utsatta
ordinationer.
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Symbolerna följer Melior och är:
Vitt S mot röd bakgrund – ordinationen finns på ett pågående slutenvårdstillfälle
Title
in Franklin Gothic Demi – 18pt
Svart U – ordinationen finns på ett avslutat slutenvårdstillfälle
Svart A mot vit bakgrund– ordinationen är gjord i Aktuella ordinationer, eller senast förändrad
där (gäller ordinationer skapade i öppenvård)
Vitt Ö mot blå bakgrund – ordinationen finns på ett öppenvårdstillfälle
Planerad ordination
Tillsats till ordinationen finns, för information om tillsatsen öppnas detaljvyn

Ordinationen hör till ATCkodsgrupp B01AA, B01AE eller B01AF
A
K

Anvisning finns, för att läsa anvisningen öppnas detaljvyn
Kommentar till ordinationen finns, för att läsa kommentaren öppnas detaljvyn

Vid markering på en rad i listan öppnas en detaljvy innehållande mer information om ordinationen, tex
ordinationsorsak eller eventuell kommentar.
Historik
Vid klick på historikknappen
öppnas en dialog innehållande historik avseende markerad
ordination. Historiken är strukturerad i en trädstruktur och innehåller information om ordinationen,
utdelningar och skapade recept.
Då verklig dos skiljer sig från ordinerad dos visas den ordinerade dosen inom parantes. Se bild nedan.
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Ordinationer kopplade till vårdkontakt
Genom att klicka på +-tecket framför Läkemedelsnoden öppnas ett träd innehållande mappar för
respektive vårdkontakt där läkemedelsordinationer finns skapade (om kryssrutan ”Visa vårdkontakter” är
markerad). Observera att nu visas endast de vårdkontakter som valdes i Organisationsfiltret.
Ordinationer som saknar vårdkontakt visas vid klick på rotnoden, oavsett filtrering.
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Vid markering på en vårdkontaktsmapp visas en annan vy än vid markering av överliggande nod/er. En
vy liknade Ordinationsöversikten (Läkemedel) i Melior visas. Sortering är ATC-kodsordning, undantaget
ATC-kod B01AA, B01AE och B01AF som alltid visas överst. Se bild nedan

Samma symboler (pil, pil inom parantes, kryss, nolla) visas även här. Färgsättningen är densamma, tex
när det finns verklig dos registrerad i Utdelningslistan i Melior. Det som inte visas i SIEview är de små
trianglarna i datumceller vilka indikerar tex Utdelningskommentar. Inte heller signatur i kolumnhuvudet
visas. Ordinationer gjorda i Aktuella ordinationer eller på annan vårdkontakt (vilka i Ordinationsöversikten
i Melior visas som grå ordinationer) visas inte.

Vid markering av ett läkemedelsnamn visas samtliga utdelningar för detta läkemedel, dvs alla pilade
datum med utdelningar. Se bild nedan.

Vid markering av hel kolumn visas samtliga utdelningar detta datum för samtliga läkemedel som är pilade
(dvs har utdelningar) detta datum.
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Vid markering av enskild datumcell visas Ordinationsdetaljer, se bild nedan.
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Observera att till skillnad från Ordinationsdetaljer vid markering av ett preparat i huvudnoden Läkemedel
så visas här ordinationsdetaljer från just detta specifika datum. Informationen kan därför skilja sig åt
beroende på valt datum. Tex i huvudnoden står som ansvarig läkare den som senast förändrade
ordinationen, i denna vyn kan ansvarig läkare skilja sig åt mellan datum beroende på vem som har
förändrat en ordination ett specifikt datum.
ePedkommentar skall inte förväxlas med ”vanlig” kommentar som kan göras på en ordination, utan är
kommentaren som följer med när ett ePedläkemedel ordinerats men där något värde (tex dos) är
överskridet och ordinatören har tvingats lämna en kommentar.
När en cell markerats följer under Ordinationsdetaljer en Utdelningslista för valt datum. Är det en patient
med många läkemedel och Utdelningslistan inte får plats på skärmen visas en röd pil i nederkant med
texten ”Mer info”. Utdelningslistan visar detta specifika läkemedels utdelningar på valt datum. Varje
utdelning är klickbar, och en ny vy visas nertill: Utdelningsdetaljer, se bild nedan.

I Utdelningsdetaljer visas information endast gällande vald utdelning, tex verklig dos och tidpunkt. Både
Utdelningsdetaljer, Utdelningslistan samt Ordinationsdetaljer kan stängas med krysset uppe i högra
hörnet.
Notera att utskrift inte är möjlig från den här vyn utan endast från de noderna över vårdkontaktsnivån.

26

Användarmanual SIEview 1.2.0.300
3.9 Recept
Noden Recept innehåller information från fliken Recept i Aktuella ordinationer i Melior.
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Data visas baserat på valt filter samt Organisation.

Genom att klicka på noden Recept visas en lista på läsytan innehållande
patientens samtliga recept.
Listan är sorterad utifrån datum med färskaste receptet överst. Kolumnerna är klickbara för möjlighet att
ändra sorteringen.Vid markering på en rad i listan öppnas en detaljvy innehållande mer information om
receptet.
Recept som är knutet till ordination, som i sin tur är knuten till en vårdkontakt ska filtreras utifrån
vårdkontaktens avdelning och valt filter. Recept som är knutna till ordination, som inte är knuten till en
vårdkontakt ska visas oavsett vilken filtrering som valts.
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3.10 Lab/Undersökningsresultat

Title in Franklin Gothic Demi – 18pt

Noden Lab/Undersökningsresultat innehåller information från modulen Lablist i Melior.
Vid markering avnoden Lab/undersökningsresultat visas patientens alla labsvar utifrån valdsöknivå och
förvald datumfiltrering oavsett vårdgivare, vårdenhet och vårdkontakt. När man öppnar noden
Lab/undersökningsresultat visas en trädstruktur med vårdgivare, vårdenhet och vårdkontakter utifrån vilka
kryssrutor som har markerats under trädet (”Visa vårdkontakter”). Enbart vårdgivare, vårdenhet och
vårdkontakter där det finns labsvar på visas.
Vid markering av databas visas patientens alla labsvar tillhörande vald vårdgivare, vårdenhet utifrån
förvald datumfiltrering.
Vid markering av vårdkontakt visas patientens alla labsvar tillhörande vald vårdkontakt utifrån förvald
datumfiltrering.

Vänsterkolumnen innehåller Analysnamn, sorteringen är i bokstavsordning a-ö.
Patientens undersökningsresultat presenteras i datumkolumner utifrån provtagningstid med senaste
datumet längst till vänster.

En scrollist längst ner presenterar fler labsvar. Hur många labsvar som visas per sida (kan scrollas fram)
sätts per installation. Finns fler labsvar bläddras de fram med knapparna längst ner. Notera att knappen
”Visa alla” inte visar framtida beställningar eller labsvar.

28

Användarmanual SIEview 1.2.0.300
Vid klick på en analys presenteras samtliga av den analysens resultat i eget fönster.
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Genom att markera rutan vid analysen och knapp Visa graf presenteras en graf där varje resultat
markeras med en punkt. När man hoovrar över presenteras en dialog med provtagningstid, resultat och
referensvärde. Det går att välja 5 analyser att visa som graf samtidigt.

Sökintervall
Överst på läsytan finns fält för from-datum och tom-datum för möjlighet att ange vilket tidsintervall
sökningen ska ske mot.
OBS! Filtreringen avser det datum då ett labsvar inkommit till Melior, vilket kan skilja sig från
provtagningsdatum.
Överst på läsytan finns fält för from-datum och tom-datum för möjlighet att ange vilket tidsintervall
sökningen ska ske mot. Det finns även fasta val för dag, vecka, månad, år och alla. Aktuell filtrering
markeras med gult i datumfältet. Filtreringen gäller endast i aktuell modul. Förvalt intervall sätts per
installation.
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Title in Franklin Gothic Demi – 18pt

Sökintervall
Vilket sökintervall som ska vara förvalt sätts per installation av SIEview. Alla kan inte vara förvalt.
Tooltip vid knapparna förklarar intervallet.
1 dag
1 vecka
2 veckor
1 månad
1 år
Visa alla
Datumfält

24 h tillbaka
7 dagar tillbaka
14 dagar tillbaka
31 dagar tillbaka
365 dagar tillbaka
sökning sker from 1970-01-01 tom dagens datum
ange datum via kalenderfunktion

Efter att ha angett sitt sökintervall klickar man på knappen Sök (undantaget funktionen Visa alla).
Filtrering
Via dropdownlistan Alla kan man filtrera ut specifika analyser, genom att bocka i/ur checkboxarna. Förvalt
visas alla analyser. För att göra filtrering:
1. Kryssa ur checkboxen framför valet Alla
2. Markera intressanta analyser
3. Välj Sök.

Det finns även ett fält för Fritextsökning. Sökningen är autocomplete baserat på de analystyper som finns
i listan.
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På ett resultat kan följande symboler förekomma:
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En blå markering i nedre vänstra hörnet av en cell visar att den är osignerad
En grön markering i övre högra hörnet visar att det finns en historik på analysen.
En röd markering i nedre högra hörnet av en cell visar att det finns en kommentar till
provsvaret
När man hoovrar muspekaren på ett labsvar visas en tooltip innehållande bla analysnamn, referensvärde,
provtagningstid samt info om att kommentar finns.
När man klickar på ett resultat öppnas en dialog med mer detaljerad information innehållande bla
ansvarig, den tid då svaret inkommit till Melior och den beställande avdelningen.
För att läsa en Analyskommentar eller Melioranalys-kommentar klickar man på analystexten i den
detaljerade vyn.
För labsvar stämplade med annan avdelning skall vårdkontaktens avdelning ändå vara det som visas.

3.11 Mätvärden
Noden Mätvärden innehåller information från dialogen Mätvärden i Melior.

Data visas baserat på valt filter samt Organisation.
Genom att klicka på noden Mätvärden visas en lista på läsytan innehållande patientens mätvärden.
Listan är sorterad utifrån faktatyp i bokstavsordning A-Ö. Kolumnerna är klickbara för möjlighet att ändra
sorteringen.
För att läsa en kommentar innehållande mer text än vad som ryms i kolumnen Kommentar klickar man på
raden med aktuell post, då visas kommentaren i en separat dialog.
Överst på läsytan finns fält för from-datum och tom-datum för möjlighet att ange vilket tidsintervall
sökningen ska ske mot. Det finns även fasta val för dag, vecka, månad, år och alla. Aktuell filtrering
markeras med gult i datumfältet. Filtreringen gäller endast i aktuell modul. Förvalt intervall sätts per
installation.

31

Användarmanual SIEview 1.2.0.300

Title in Franklin Gothic Demi – 18pt

Sökintervall

Vilket sökintervall som ska vara förvalt sätts per installation av SIEview. Visa alla kan inte vara förvalt.
Tooltip vid knapparna förklarar intervallet.
1 dag
1 vecka
2 veckor
1 månad
1 år
Visa alla
Datumfält

24 h tillbaka
7 dagar tillbaka
14 dagar tillbaka
31 dagar tillbaka
365 dagar tillbaka
sökning sker from 1970-01-01 tom dagens datum
ange datum via kalenderfunktion

3.12 Korr/Intyg
Noden Korr/intyg innehåller information från modulen Korr/intyg i Melior.
Data visas baserat på valt filter samt Organisation.
Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i
trädstrukturen.

Markering av en aktivitet i trädet lägger ut dokumentet på läsytan.
Överst på läsytan finns ett huvud innehållande administrativ information om aktiviteten samt ev text från
Meliors notat-funktion.

32

Användarmanual SIEview 1.2.0.300
3.13 Skanning
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Noden Skannade dokument innehåller information från modulen Scanning i Melior.

Data visas baserat på valt filter samt Organisation.

Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i
trädstrukturen.

Markering av en aktivitet i trädet lägger ut dokumentet på läsytan.
Överst på läsytan finns ett huvud innehållande administrativ information om aktiviteten samt ev text från
Meliors notat-funktion.
Observera
Om en användare behöver se skannade dokument som av behörighetsskäl inte kan ses i SIEview (då
behörigheter i SIEview sätts på SIEuser) finns en separat lösning, SIEscan där man kan se inskannade
dokument baserat på sin Melioranvändares behörigheter.
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