Lathund/Rutin

AsynjaVisph
Lathund för läkarassistent
Journaldokumentation
Läkarassistent har samma behörighetsprofil som yrkesrollen men saknar signeringsplikt.
Journaldokumentation sker via journalmall - yrkeskategori och kontakttypsval.
Journaltexten signeras inte av läkarassistent. Handledaren väljs som signeringsansvarig.

En frastext ska användas vid journaldokumentation. Frastexten skapas via Systemmenyn –
Personliga inställningar - fliken Fraslexikon.

Alternativ frastext för läkarassistent som skriver anteckningen själv kan vara:
Dokumenterat av läkarassistent N.N. Signeras av handledare N.N.
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Frastext: Det ska framgå att det är läkarassistent som dikterat, namn på läkarassistenten
samt vem som är handledare.
I journalen skrivs assistent (frasminnets korttext), därefter Tryck Shift+Enter (utan att ha
skrivit mellanslag dvs markören ska vara direkt efter korttexten student).

Journalanteckningen finns nu i signeringsansvarigs Mitt arbete i Att signera.

Läkarassistent rekommenderas att inte bocka i rutan för Fyll i vidimeringsansvarig
automatiskt i Personliga inställningar – fliken Allmänt.

Sida 2 av 6

Läkemedel
Läkarassistent kan förbereda för ordination och receptförskrivning. Välj handledaren som
ordinatör.

Välj därefter Spara & Stäng. Nedanstående meddelande visas och välj då OK.
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Den förberedda ordinationen finns nu i ordinatörens Mitt arbete i Att signera. Handledaren
signerar och skickar receptet på sedvanligt sätt.

Intyg via Webcert
Välj handledaren som signeringsansvarig vid intyg via Webcert.

Välj därefter Skapa och fyll i uppgifterna i de fält som visas. Markera klar för signering längst
ner på intyget.

När ett intygsutkast skapats i Webcert visas det i patientens journalinnehåll under rubriken
Intyg via Webcert samt i Mitt arbete i Att signera hos signeringsansvarig.
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Blanketter och formulär
Läkarassistent ska välja handledaren som signeringsansvarig för remisser och blanketter
samt därefter Spara & Stäng.

Konsultationsärenden
Vid beställning av konsultationsärende ska läkarassistent välja handledaren som
signeringsansvarig samt därefter Spara & Skriv ut.

Beställning av multidisciplinära prover
Vid beställning av multidisciplinära prover ska läkarassistent välja sin handledare som
vidimeringsansvarig.
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Beställning av mätvärde
Vid beställning av mätvärde ska läkarassistent välja sin handledare som vidimeringsansvarig.

Registrering av mätvärde (välj vidimeringsansvarig)

Registrering av mätvärde
Vid registrering av mätvärde ska läkarassistent bocka i rutan Vidimeringsansvarig och välja
handledaren som vidimeringsansvarig. Därefter signerar läkarassistenten registreringen.
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