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1. BHV – Nutrition anpassad till Rikshandboken

Nutritionsmodulen har genomgått en uppdatering för att förbättra vilken information
samlas in för BHVQ bättre ska motsvara Rikshandbokens ändrade riktlinjer och
Socialstyrelsens rapporteringskrav. Därför har formuläret för att registrera en ny
nutrition förändrats så att du nu vid registrering av en nutrition får välja om mellan
att göra en registrering baserad på ett datumintervall eller en registrering baserad på
barnets ålder.
Datumintervallsbaserad registrering är till för att vara ett stöd vid samtal med
föräldrar om och för dokumentation av barnets nutrition, medan åldersbaserad
registrering är till för statistikrapportering av amning.
De två formulären skiljer sig också åt. Vid en registrering baserad på ett
datumintervall finns tillgång till två datumväljare för att registrera från-och-meddatum och till-och-med-datum vilka som förval är inställda på förra registreringen av
nutrition på aktuellt barn till och med dagens datum. Detta intervall går att ändra
genom att expandera respektive kalendervy och välja datum från denna, eller genom
att skriva in önskat datum direkt i datumfönstret.
Men det går nu också att högerklicka i kalenderkomponenten och i den
snabbvalsmeny som visas välja en ålder för registreringen härifrån. PMO fyller då i
både från-och-med och till-och-med datum beräknat utifrån barnets födelsedatum.
Vid en registrering baserad på ett åldersintervall väljer du barnets ålder från den
undermeny som öppnas när du klickar på Ny som du vill registreringen ska gälla för,
på samma sätt som tidigare. Observera dock att det registreringstillfälle som tidigare
var definierat som nio månader nu är ändrat till åtta månader. I formuläret anger du
sedan om barnet har ammats eller inte, och för barn som förutom bröstmjölk också
fått smakprover av annan föda kan du komplettera med information om hur ofta det
skett senaste veckan.
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2. Muspekarfokus vid skrollning

PMO har nu muspekarfokus vid skrollning med mushjulet som i Windows 10. Detta
innebär att i en PMO-vy med dialogrutor som är vertikalt eller horisontellt
skrollningsbara räcker det att föra muspekaren över den komponenten för att skrolla
med mushjulet. Funktionen låter dig skrolla i vyer för att se ytterligare information
samtidigt som du till exempel har fokus i en anteckning som du håller på att skriva.

3. Ändringar i minimodul OBS och Varning

Minimodulerna för Observandum (OBS) och Varning har uppdaterats så nu visas ATCkod inom parentes efter texten.

4. Typ av tolkbehov

Nu är det möjligt att när en patient har behov av tolk välja vilken typ av tolkbehov
som behövs. I anslutning till att du bockar för ett tolkbehov hittar du nu en lista med
olika typer av tolkningstjänster, till exempel teckenspråkstolk, skrivtolk eller tolk för
dövblindhet.

Information om typ av tolkbehov visas när det är angivet på de ställen i PMO där
tolksymbolen visas, till exempel i översikten för patient, patientbrickan, ändring av
bokning i tidboken och förhandsgranskning i Öppna journal/Sök patient.
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5. Läkemedel – Länkar till FASS

Minimodulerna för Observandum (OBS) och Varning har uppdaterats så nu visas ATCNär du ordinerar ett läkemedel finns möjligheten att klicka på FASS i menyraden för
att få information från FASS.se om det ordinerade läkemedlet. Funktionen är inte ny
för PMO men i stället för att som tidigare visa viss läkemedelsinformation i PMO så
länkas du nu direkt till FASS.se där du har tillgång till all information.
Sidan visas antingen på en egen flik i PMO eller i en extern webbläsare beroende på
ditt val för hur PMO ska hantera webbsidor. Menyvalet FASS hittar du i vyerna:
Läkemedel (startsida). Markera en ordination eller ett recept och klicka på
FASS i menyn.
• Ny läkemedelsordination/recept, flikarna Sök i SIL och Läkemedelsmallar.
• Visa ordination. Är det mer än ett läkemedel förskrivet på ett recept visas en pil
bredvid FASS i menyn så du kan välja vilket av de ingående läkemedlen du vill
se information om hos FASS.se.
•

6. Läkemedel – Förändringar i formuläret för ny ordination/recept

I formuläret Ny läkemedelsordination/recept har det gjorts ett par förändringar.
•

•

Teckensnitten för det ordinerade läkemedlet har fått ett nytt utseende då den
nu är större samt i en avvikande färg för att det tydligare ska framgå vilket
läkemedel ordinationen gäller.
Fälten för Mängd och Styrka, vilka tidigare endast visades vid ordination av
narkotiska preparat, är nu permanenta i formuläret. Dessa fält måste fyllas i vid
utskrift av ordination/recept på papper men inte när det skickas som e-recept.
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7. Dokument – Bevakningsinformation via tooltip

Informationstexten till ikoner i kolumnen Bevakning i dokumentbevakning (Mitt
arbete) och startsidan för Dokument i Journalen visar nu samma information i tooltip
dialogen. Informationen som visas är bevakningsdatum (bevakning påbörjad och när
ärendet ska vara klart om det finns angivet) samt namn och titel på den som bevakar.

8. Dokument – Ändrade regler för autokorrigering

Autokorrigering i PMO har uppdaterats med följande funktioner.
Inled ny mening med versal
Inställningen Inled ny mening med versal gör så att Autokorrigering stödjer
automatisk versal på första ordet i meningar, det vill säga efter punkt (.), utropstecken
(!) och frågetecken (?). Ord och förkortningar som avslutas med något av
ovanstående skiljetecken undantas från autokorrigering, dvs., pga., osv. En
undantagsordlista kan administreras i de personliga inställningarna i PMO klienten.
Korrigera två inledande versaler
Inställningen Korrigera två inledande versaler ger stöd för automatiskt korrigering av
ord/namn som inleds med två versaler istället för en. Även till denna regel går det att
lägga in ord som ska undantas från autokorrigering. Autokorrigering sker vid
mellanslag eller [Enter] efter ord. Det går att gå tillbaka och ändra i ett ord utan att
autokorrigeringen går in och processar ordet igen genom att inte trycka på
mellanslag eller [Enter] efter det aktuellt ordet. Ord i undantagslistan anses
rättstavade av rättstavningsfunktionen oavsett versaler/gemener. Undantagslistan kan
exporteras i de personliga inställningarna i PMO klienten och då skapas en xml-fil
som kan importeras av andra användare. Autokorrigering stöds bland annat i PMO:s
ordbehandlare för sökordsstrukturerad anteckning i Anteckning. Observera att
textfält med enbart en rad undantas från autokorrigering.

9. Tidbok – Kontroll av telefonnummer vid SMS-påminnelse

PMO kontrollerar nu mobilnummer för dubbletter när man vid en bokning lägger till
mer än en mottagare av SMS-påminnelse. Oavsett hur många personer som
registrerats för SMS-påminnelse på en bokning så kommer PMO endast att skicka ett
sms per angivet nummer. Om det är samma telefonnummer registrerat på en
vårdnadshavare och ett barn skickas numera endast ett sms.
Observera!
På barn/ungdomar från 12 års ålder noteras barnets mobilnummer i Patientdata med
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tanke på Ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det är inte tillåtet att skriva in
förälders mobilnummer. Patientdata tillhör patienten.

10. Tidbok – Vårdnadshavares SMS-nummer

Förhandsgranskning av en bokning har genomgått några uppdateringar. Nu visas
deltagare och resurser på varsin rad och om det är mer än en deltagare eller resurs
visas dessa på en rad, gäller bokningen en omyndig person visas information om
vårdnadshavarens namn, relationstyp och mobilnummer på en rad i anslutning
till den bokade personen. Vidare visas informationen om vem som skapat bokningen
nu i förhandsvisningens rubrikrad som initialer. För du muspekaren över initialerna
visas personens namn, titel och yrkeskategori.

11. Tidbok – Nya ikoner i bokningar

I och med att PMO har stöd för självincheckning* så har det nu också tillkommit en
ny ikon som visar när en patient har checkat in själv. I samband med detta har ikonen
som visar att en patient har registrerats som kommen för sin bokade tid också
uppdaterats. Ytterligare en ny ikon som är en kombination av de två har lagts till i
systemet.
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*Det pågår en förstudie för självincheckning men det finns ännu inte någon tidplan för ett införande.

12. Tidbok – Helgdagar i kalendern

Nu visas alla allmänna svenska helgdagar med samma röda bakgrundsfärg som
lördagar och söndagar alltid visats med i PMO. Detta gäller för vyerna Dag, Mån-Fre,
Vecka, Månad och Lediga tider i tidboken och i månadsvyn i verktyget för att skapa
tidboksmallar. Detta kan vara till stor hjälp för att undvika att av misstag göra
bokningar på allmänna helgdagar och för att ta hänsyn till helgdagar vid
schemaläggning.
De dagar som markeras röda är söndagar samt Nyårsdagen, Trettondag jul,
Långfredagen, Annandag påsk, Första maj, Kristihimmelsfärdsdag, Sveriges
nationaldag, Midsommarafton, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen,
Annandag jul och Nyårsafton.

13. Tidbok – Titel och yrkeskategori som tooltip

Du kan nu föra muspekaren över en användares namn så öppnas en inforuta som
visar namn, titel och yrkeskategori.

14. Tidbok – Inställning vid ändring av seriebokning

En ny personlig inställning har tillkommit i tidboken som styr hur bockarna framför de
ingående tillfällena i seriebokning ska presenteras. Med inställningen styr du om det
endast ska vara det bokningstillfälle i en seriebokning som är markerat i tidboken när
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du öppnar redigeringsläget som ska vara valt, eller om det är det markerade tillfället
och alla kommande tillfällen ska vara valda.
Förbockat betyder i det här sammanhanget att ändringar du gör i textfälten för orsak
eller planerade åtgärder, för att till exempel ändra eller lägga till information
angående tolk, slår igenom enligt vald personlig inställning. Inställningen Redigera
seriebokning gör du under Inställningar – Tidbok.

15. Tidbok – Kontextmeny på tillfälle i seriebokning

Det finns nu även en kontextmeny (högerklicksmeny) på tillfällen som ingår i en
seriebokning. I denna meny finns alternativen
•
•
•
•

Välj alla kommande. Bockar för alla kommande tillfällen i serien, inklusive
den bokning du öppnat kontextmenyn från.
Välj alla. Bockar för allt tillfällen i serien.
Välj inga. Tar bort eventuella bockar framför alla bokningar i serien.

En bock fram ett tillfälle betyder att ändringar du gör i textfälten för orsak eller
planerade åtgärder slår igenom på dessa.

16. Tidbok – Alternativ vid radera bokningar i en bokningsserie

För att underlätta vid radering av bokningar som ingår i en serie öppnas nu när du
klickar på Radera dialogen Radera upprepad bokning. I denna har du tre alternativ att
välja mellan för vad som ska raderas:
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•
•
•

Markerad bokning.
Markerad bokning och alla framtida bokningar.
Alla bokningar.

Denna dialog visas överallt i PMO där du kan radera bokningar, det vill säga i
tidbokens startsida, startsidan för patientens bokningar, i receptionsvyn (Bokningar,
Loggar, Påminnelser). I vyn bokningar i receptionsvyn kan du dock endast
radera den aktuella bokningen även om denna ingår i en serie.

17. Patientdata – Adressvisning i minimodul

I minimodulen Patientdata visas aktuell adress om en adress i
patientadministrationen är markerad som sådan. Oftast är det samma adress som
patientens folkbokföringsadress. Men när en patient är folkbokförd på en adress men
bor på en annan tillfällig adress så är det möjligt att markera den tillfälliga adressen
som aktuell adress. Detta förhållande speglas nu i minimodulen för patientdata
genom att både folkbokföringsadressen och aktuell adress presenteras.

18. Gul lapp – Beteende av pop-up uppdaterat

Beteendet för Gul lapp har ändrats så att pop-upen visas när patientadministration
öppnas, vare sig det är från Öppna journal/Sök patient eller om patientadministration
öppnas via patientbrickan. Tidigare var beteendet inte helt konsekvent beroende på
vilken ingång till journalen användaren använde.

19. Vaccination – Sortering i vaccinationsöversikten

I urvalspanelen på Mitt arbete – Bevakning – Vaccination kan man bland annat välja
sortering på fallande eller stigande datum och förvald PMO inställning är fallande.
Många vill ha översikten sorterad i kronologisk ordning istället på ordinationerna då
det man är intresserade av är nästa dos och därför ändrar vi nu så PMO:s förvalda
inställningar för ordinationer är stigande.
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I urvalspanelen kan du dock enkelt ändra sorteringsordning och PMO sparar de val
som är gjorda när du stänger fliken så nästa gång du öppnar modulen är det dina
egna sorteringsval som visas.

20. Vaccination – Visa antal rader i vaccinationsordination

Det finns ett behov av att enkelt kunna se hur många ordinationer av ett specifikt
vaccin det ligger på bevakning för att lätt och effektivt kunna göra beställningar av
rätt mängd vaccin. Därför visas nu detta i urvalspanelen på startsidan för
vaccinationsordination (Bevakning).

21. Vaccination – Kommentar till ersättningsvaccin

Det finns ett behov av att kunna ange en kommentar till ett ersättningsvaccin, för att
till exempel uppmärksamma användaren på speciella åtgärder som behöver vidtas
när vaccinet ges. I anslutning till att man lägger in ett ersättningsvaccin (utförs av
PMO-supporten) att också lägga till en text som en kommentar.
Texten visas i PMO klienten i dialogen över ersättningsvaccin tillsammans med
vaccinnamnet när användaren registrerar användningen av ersättningsvaccinet.
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22. Nya funktioner i PDFium

Den inbyggda PDF-läsaren PDFium har uppdaterats med några nya funktioner.
Flytta dokument
Aktiverad låter dig Flytta
skrolla i dokumentet när du klickar med vänster
musknapp i PDF:en och drar musen upp eller ner. Muspekaren ändras till en fyrsidig
pil. Aktivera Flytta dokument genom att trycka bokstaven M eller högerklicka och välj
Flytta.
Kopiera text
Text i PDF-dokument kan nu kopieras för att sedan klistras och användas i annat
dokument i PMO eller ett externt dokument. Aktivera kopiering genom att klicka på
Välj text i menyn. Markera därefter önskad text och kopiera den med [Ctrl]+C eller
genom att högerklicka i PDF-dokumentet och välja Kopiera. Kopierad text finns i
klippbordet och kan användas internt i PMO eller i ett externt dokument.
Sök i PDF
Det är nu möjligt att söka i en PDF. Aktivera sökning med [Ctrl]+F, genom att
högerklicka i PDF-dokumentet och välja Sök eller klicka direkt i sökfältet.
Skriv in önskat ord, eller del av ord, du vill söka efter, och klicka på [Enter].
Första förekomst av sökordet markeras i dokumentet och därefter stegar du dig
igenom texten genom att trycka [F3]. Du rensar sökfältet genom att klicka på krysset
eller trycka [Del]. Alla kommandon finns även tillgängliga i högerklicksmenyn.
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23. Borttagen funktionalitet

En inställning som funnits med ett bra tag i PMO har varit att gråa ut alla fönster
bakom det senast öppnade fönstret. Inställning fanns i PMO klienten under de
personliga inställningarna för arbetsytan.
Denna inställning har nu tagits bort i PMO då den kunde orsaka att dialogrutor
gömdes bakom PMO.

24. Internposten

När du skriver meddelande till någon i PMO har meddelanderutan nytt utseende.
I Till-rutan kan du direkt skriva namnet på din mottagare, du kan även lägga till en
mottagare via Kopia. Leveransalternativen ligger i samma bild, tidigare fick man gå till
en annan flik för att sätta prioritet och begära läskvitto.
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