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Att göra 
I PMO har du möjlighet till en egen kom-ihåg-, att-göra-lista. Här kan du påminna 

dig om möten och uppgifter av olika slag. Att göra är personlig och ingen annan kan 

se vad du har i din lista. 

 

Klicka på Att göra i vänstermenyn på Mitt arbete, välj Ny. 

 

 Ange Rubrik för din uppgift.  

 Klicka på Lägg till om du vill koppla en patient till din uppgift. 

 Under Beskrivning kan du förtydliga vad det är du ska göra om rubriken inte är 

tillräcklig. 

 Med hjälp av Prioritet kan du rangordna dina uppgifter efter hur brådskande 

de är. 

 Genom att fylla i datum kan du bestämma när uppgiften ska gälla. När tiden 

för Klart före gått ut blir texten rödfärgad i översikten.  
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Via Inställningar på Att göra:s startsida kan du skapa egna kategorier för att sortera 

dina uppgifter. Välj Ny och skapa dina olika kategorier. Observera att kategorierna 

syns inte på översikten förrän du har sparat någon uppgift under den. 

 

 
 

Länka journal eller dokument till Att göra 
Från en journal kan du länka t.ex. en anteckning eller ett dokument till Att göra. Det 

gör du från respektive moduls startsida genom att markera den registrering du vill 

länka.  

 

Markera, högerklicka och välj Skicka till och Ny att göra.  

Därefter fyller du i uppgifterna enligt ovan. 
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Ändra eller radera i Att göra 

Om du vill ändra/radera en registrering utgår du från modulens startsida.  

Markera registreringen och välj Ändra eller Radera i menyraden.  

 

 
 

Klarmarkera i Att göra 

Klicka på Ändra. Sätt bock i rutan framför Klar, klicka därefter på Spara. 

 

 
 

 

Färdiga uppgifter i Att göra 

Uppgifter som du har klarmarkerat lägger sig under Färdiga på modulens startsida. 

Du måste bocka i rutan för Visa även färdiga, i urvalspanelen till höger (Ctrl+u), för att 

de ska synas. 

 

 




