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Handbok – Aktuell besökslista 
 
 

Aktuell besökslista   
 

• Inloggning ……………………………………………………….   sid 2 
• Uppgifter i Aktuell besökslista …………………………………... sid 3 
• Besöksregistrering  …..……………………………………………sid  9 

• ArbetsplatsID och poolnamn ……………………………………   sid 10 

• Filterfunktion ……………………………………………………   sid 13 
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Aktuell besökslista 
Inloggning 

Adressen är  http://147.220.253.31 för att komma till startmenyn i produktion.  

 
Klicka på Vårdsystem för att komma till inloggningsbilden ( exempel nedan från utbildning) 
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Rubriker i bilden:   
Personnummer Skriv 10 siffror i följd – utan sekelsiffra 
Lösenord  Samma som för inloggning i terminal-PASiS 
Enhet   Enhetsförkortning enligt register, bild 720 
   Både små och stora bokstäver accepteras 
  
Den behörighet som är upplagd i EASY gäller även för de bilder som finns i webb-PASiS. 
 
OBS! För åtkomst till ”Aktuell besökslista” krävs behörighetsnivå 1 till bild 185 
 
Ø Jag arbetar på min ordinarie arbetsplats  
Den som arbetar på sin ordinarie arbetsplats klickar på Logga in eller trycker Enter 
Den som inte arbetar på sin ordinarie arbetsplats  tar bort  markeringen i rutan och blir ombedd 
att fylla i Arbetsplats-ID och Poolnamn, se sidan 10.  Logga in enligt ovan. 
 
 

Uppgifter i Aktuell Besökslista 
 

 
 
Meddelanden, skrivna  i  TS, och VA  som visas direkt efter inloggning i terminal-PASiS visas på 
motsvarande sätt i webb-PASiS. 
 
Till vänster i bilden visas meny över samtliga  funktioner som användaren har behörighet till. 
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Aktuell besökslista finns under menyn Besök 
 
Tabba till/klicka på Besök i menyn för att få fram underrubriker. 
Tabba till/klicka på Aktuell besökslista 
 
 
För att kunna se Aktuell besökslista krävs följande: 
 

• Att enhetens mottagningar finns upplagda i webb-miljö under ”Underhåll” 
    . Kontakta PASiS-systemansvarig eller motsvarande  
• Att användaren har behörighet till bild 185 för den/de enhet/-er som skall visas. 
 

 
Aktuell besökslista visar följande information om bokade patientbesök  
enligt påloggad behörighet och urval: 

 
 
Före mottagningsstart: Alla planerade besök på enhet/mottagning   gul färg 
 

 
 
Påbörjad mottagning: Planerade besök där patienten inte kommit  röd färg 
   Besöksregistrerade besök    grön färg 
   Planerade besök på enhet/mottagning  gul färg 
 
 
OBS! För att alltid ha aktuell besöksstatus  i bilden - Tryck AltS eller klicka på Sök   
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Aktuell besökslista för hela enheten:  Fyll i datum och enhet.  
 
Urval:  

• Datum. Om datum ej ifyllt visas dagens datum 
• Enhet – om inloggad person är behörig till flera enheter 
• Mottagning - fyll i mottagningsbegrepp enligt register, bild 721 
• Vårdgivare – fyll i vårdgivarsignatur enligt enhetens register, bild 735 
• Välj enbart kontaktregistrerade (besöksregistrerade) eller enbart bokade besök, genom att 

sätta en bock v  i rutan  
• Kontakttyp ny- och återbesök är markerade. Välj annan kontakttyp genom att klicka på 

pilen och markera annan rad. 
 
Tryck AltS eller klicka på Sök för att få fram listan 

 
 

 
 
I bilden visas:  
 
 
Klockslag  Bokad tid för patientbesöket . Listan sorterad i kronologisk ordning 
 
Personnummer Patientens personnummer 10 siffror  
   Ställ muspekaren på personnummer för att visa telefonnummer från  
   bild 014. 
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Symboler som visar bokningens status: 
 

   Besöksregistrerad bokad patient 
 

   Besöksregistrerad, ej bokad patient 
 

   Bokat klockslag har passerats 
 

   Bokad patient 
 
Ställ muspekaren på symbolen för att visa texten från bokningsbilden. 
 
 
Namn   Hämtas från patientregister, bild 014 
Enhet   Enhet där patienten är bokad 
Mott   Mottagning där patienten är bokad 
Vg   Vårdgivarsignatur som patienten är bokad till 
Ktyp   Kontakttyp från bokningen 
Orsak   Orsak från bokningen 
Nummerlapp  Ruta visas för besöksregistrerad patient - 4 tecken. Ger möjlighet  
   att registrera nummer och använda i stället för namn då mottagningen  
   kallar in patienten till besök. 
   Registrera nummer, tryck Altp eller klicka på Spara 
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Avslut  Status för besöksregistrerat besök. Välj avslut i listboxen genom att skriva  
 begynnelsebokstaven eller markera på listan: 

• Gått hem 
• Inlagd 
• Uteblivit 
• Annat 
 

 Spara med Altp eller klicka på Spara. 

  
Bekräfta med OK  
 

 
 I Peka på symbolen efter Avslut för att få information om datum och klockslag 
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Beakta  Symboler som visar särskild information om patienten: 

 
  Patienten är inneliggande. Peka på symbolen för information om inskrivning 
  VMI (ViktigMedicinskInformation) finns 
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Efter Besöksregistrering och Avslut  innehåller listan enbart patienter som uteblivit. 

 
Besöksregistrering 

• Tabba till/ klicka på personnummer för att komma till Besöksregistrering : 

  
Komplettera bilden och Spara  
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Klicka på Aktuell besökslista/tryck Alt-t för återgång.till listan med vald patient överst 

 
För hela listan klicka på Första/tryck Alt-F 
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Ordinarie arbetsplats eller annan arbetsplats 
 

Ordinarie arbetsplats 

   
 
 

Jag arbetar på min ordinarie arbetsplats    
 
 

• Finns v i rutan är användarens PASiS-session registrerad i bild 011 i EASY. 
 
• De besöksregistreringar som användaren gör  knyts till den kassaplats som PASiS-sessionen 

har i bild 057 i PASiS.  
 
• Utskrifter styrs till den skrivare som är definierade mot PASiS-sessionen  
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I exemplet från EASY heter PASiS-sessionen MSS0583 

 
I bild 057 i PASiS visas kassaplats och skrivarkopplingar för MSS0583 
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Annan arbetsplats 
Den som arbetar vid en annan dator, än den som är registrerad i EASY,  skall vid inloggning ta bort 
v i rutan . När man klickar på Logga in visas nya rubriker: Arbetsplatsid och Poolnamn 

 
 
Arbetsplatsid är sessionsnamnet ( t ex MSS 0584) på den dator där man just nu arbetar  
 
Poolnamn: 

• Skall läggas upp under rubriken Administration(bild 795) i menyn med session- och 
poolnamn 

• Samma uppgifter skall anmälas till TietoEnators kundstöd som gör erforderliga kopplingar till 
skrivare och kassaplats. 

 
 
Därefter loggar man in och arbetar mot den kassaplats som visas i Besöksregistrering. 
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Menyval Filterfunktion 
 
Klicka på Besök i menyn.för att få fram underrubriker 
Klicka på Filter Akt beslista. Visas för behöriga till bild 185 – Aktuell besökslista. 
 

 
 
Aktiva filter   Mottagningar Vårdgivare  Kontakttyp 
Enhet    Inloggad enhet 
Mottagningar   Mottagningsbegrepp i register, bild 721 
Vårdgivare   Vårdgivarsignaturer i register, bild 735 
Kontakttyp   NY m fl enligt register, bild 788 
 
Spara    Lagrar valda värden 
Ta bort filter   Tar bort användarens alla filter 
 
 
Genom att markera sitt urval bland mottagningar, vårdgivare och kontakttyper styr användaren vilka 
bokade patienter som visas i aktuell besökslista.. 
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Aktivera filter 

 
Klicka på ett eller flera av fälten efter rubriken Aktiva filter, t ex Vårdgivare. Spara 
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Under rubrikerna Mottagningar, Vårdgivare och Kontakttyp finns fälten Alla och Välj  

För att göra ett urval av t ex vårdgivare, klicka på Välj 

 
Klicka på en eller flera signaturer och Spara 

 
Klicka på Stäng 
 
Klicka på Spara i huvudbilden 
 
Logga ut. Urvalet i filtreringen ligger kvar på användaren. 
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Logga in. Klicka på Besök/Aktuell besökslista för att få fram en lista enligt urval 

 
Symbolen  visar att filter är aktivt – således visas ett urval av patienterna.  
Vill man t ex se samtliga patienter på mottagningen fyll i enhet och mottagning och Sök 

 
 visar att ”Filter ej på vid denna sökning”.  

Om man tömmer de ifyllda fälten och klickar på Sök blir filtret aktivt och påverkar sökningen 
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Då man för muspekaren över symbolen visas text ”Filter på vid denna sökning” 

 
Det är möjligt att markera en/flera mottagningar, vårdgivare och kontakttyper – kombinerat. 
 Spara efter varje urval. Logga ut efter aktivering av filter första gången. 
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OBS! Kom ihåg urvalet! Om t ex kontakttyp NY är vald visas inte kontakttyp ÅB! 

 
Klicka på ÅB och Sök 

 
 


