PMO-guide Primärvården

Influensavaccination 2020 – Aktivera
arbetsflöde
Arbetsflöde för influensavaccination

För att underlätta dokumentationen vid årlig influensavaccination kan du i
Sköterskejournalen använda det gemensamma arbetsflödet som heter
Influensavaccin Svevac 2020.

Du kan med hjälp av detta arbetsflöde skapa ett eget startflöde att använda vid
vaccinationsmottagning. Det underlättar att ha vaccinationsflödet som startflöde vid
vaccinationsmottagning eftersom du då slipper att välja det varje gång du öppnar en
journal.
Arbetsflöde = väljs manuellt varje gång en journal öppnas.
Startflöde = väljs automatiskt varje gång en journal öppnas.
Viktigt att tänka på
Du får endast hantera arbetsflöden som har symbolen av en grön gubbe
Arbetsflöden som har en symbol av två blå gubbar
är flöden som är gemensamma
för alla PMO-användare och om du gör någon ändring på dessa påverkas samtliga
användare i hela Region Skåne. Var mycket försiktig – det har förkommit!

Öppna en journal med det gemensamma arbetsflödet
•
•
•
•

Gå till Öppna journal/Sök patient.
Sök fram aktuell patient.
Välj arbetsflöde Influensavaccin Svevac 2020.
Klicka OK.
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Arbetsflödet öppnas och fliken Vaccination är aktiv (fliken har lite ljusare färg). Alla
flikar du behöver för att registrera din vaccination kommer i flödet.

Skapa ett eget arbetsflöde

Ett arbetsflöde skapas utifrån de moduler som du i stunden har öppna i PMO, se bild
ovan för Vaccinationsflödet.
Se till att du har en journal öppen med arbetsflöde Influensavaccin Svevac 2020.
Klicka på Arbetsyta i menyraden högst upp och välj Skapa arbetsflöde.

Döp arbetsflödet till något unikt så att du själv enkelt kan urskilja det specifikt
eftersom du kanske har flera egna arbetsflöden. Klicka OK.
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Det arbetsflöde du precis har skapat finns nu att välja när du ska öppna en journal.
Flödet är markerat med en grön gubbe och det betyder att det är ditt eget, ingen
annan ser just ditt skapade arbetsflöde.

Aktivera ett startflöde

När du ska ha vaccinationsmottagning kan det underlätta att ha vaccinationsflödet
som startflöde så du slipper välja det varje gång du öppnar en journal. Det sparar lite
tid och några klick.
Gå till Arkiv – Inställningar i menyraden. Klicka på Arbetsflöden och därefter på pilen
framför Journal.

Leta dig därefter fram till Sköterskejournal och klicka på pilen framför.
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Sök upp ditt arbetsflöde markerat med en grön gubbe, det ligger i listan när du har
fällt ut PV Sköterskejournal. Markera det och klicka på Startflöde på/av.

Ditt arbetsflöde kommer nu att markeras med en liten grön bock som visar på att
flödet är aktiverat som startflöde.

Avaktivera ett startflöde

För att välja bort det igen efter din vaccinationsmottagning markerar du ditt
arbetsflöde som tidigare och klickar åter igen på Startflöde på/av. Den gröna bocken
hamnar då automatiskt på VE Startflöde (J) som är det vanliga gemensamma
startflödet.
Observera
Om du av misstag har aktiverat/avaktiverat flöden med två blåa gubbar
omedelbart till PMO-supporten via 30000!

så ring
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