PMO-guide primärvården
Arbetsflöde och Startflöde
Ett Startflöde är de moduler/flikar som startas automatiskt när man öppnar Mitt Arbete eller en
patients Journal. Ett Arbetsflöde är samma som Startflöde, med skillnad att det inte sker
automatiskt, men kan öppnas/aktiveras senare.
Startflöde och Arbetsflöde är till för att underlätta det arbete man gör i en Journal eller i Mitt
Arbete. Nedan följer ett exempel på hur man kan skapa ett Startflöde eller ett Arbetsflöde.

Gå in i Journal. Öppna de
moduler/flikar, som du
önskar ha med i ditt
Startflöde/Arbetsflöde. Klicka
sedan på den flik du vill ska
vara startfliken (i exemplet
Anteckning).

Samma tillvägagångssätt används om ett
Startflöde/Arbetsflöde ska skapas för Mitt Arbete, med
skillnad att du börjar arbetet från Mitt Arbete.

Gå in under rubriken Arbetsyta och välj Skapa startflöde
eller Skapa arbetsflöde.

Döp Startflödet/Arbetsflödet till något tydligt. (Här ser
vi att det är ett Startflöde som håller på att skapas i
och med att rutan Använd som startflöde är
förkryssad. Denna är inte förkryssad om det är ett
vanligt Arbetsflöde som ska skapas).
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Nu är Startflödet skapat. Detta kommer automatiskt att startas varje gång en ny patientjournal
öppnas. Notera att flödet i detta exempel är kopplat till Sköterskejournal (se röd markering i
bilden ovan) men kan skapas för alla
typer av journaler.

Justera ett befintligt
Startflöde/Arbetsflöde
För att justera, eller radera, ett
flöde går du in under Arkiv –
Inställningar – Arbetsflöde. Klicka
på Journal i mittfältet (eller Mitt
Arbete om det är ett flöde för Mitt
Arbete som ska redigeras). Det
skapade arbetsflödet ligger överst
i listan till höger. Nederst till höger
har du möjlighet att bl a Ändra
eller Radera ett befintligt
Arbetsflöde.

Om du väljer att ändra i ett
Arbetsflöde får du fram denna ruta.
De valda modulernas/flikarnas namn
syns och även deras ordning. Den
modul/flik som är den aktiva då
journalen öppnas är den som har
[X]-klammer runt sig.
Ta bort/flytta om modulerna/flikarna
med hjälp av knapparna markerade
med rött.
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Om du vill ta bort ett Startflöde, men
vill ha det kvar som Arbetsflöde går du
in på Arkiv – Inställningar –
Arbetsflöde.
Expandera journaltypen det gäller och
markera startflödet (det som har en
grön bock). Knappen Startflöde på/av
blir nu aktiv och du kan klicka för att
välja bort startflödet.
I exemplet till höger är Startflödet döpt
till Testa och är angett som Startflöde i
Sköterskejournal.

Starta ett Arbetsflöde
Om du redan har öppnat en journal och vill starta ett
Arbetsflöde går du in under Arkiv – Arbetsflöde.

Välj det Arbetsflöde du vill starta och klicka OK.

De moduler/flikar som ingår i det valda Arbetsflödet startas nu utan att man behöver starta
dem var och en.

Värt att notera är att Startflöden och Arbetsflöden INTE bör innehålla Löpande Journal
eller Labresultat. Dessa moduler innehåller oftast väldigt mycket data vilket kan leda till
att PMO upplevs som trögt och svårarbetat.
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