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MULTIMEDIA – importera bild och scanna dokument 

 

IMPORTERA BILDER  

För att importera bild till AsynjaVisph måste bilden först sparas lokalt. Rekommendation är att 

spara bilden på skrivbordet och radera direkt efter import. Varje bild måste importeras separat. 

Bilden måste vara i JPEG-format. 

 

Kategori ska anges vid import av bilder under filtyp. Välj >Nytt >Multimedia >Importera bild.  

 

Kategori  Förklaring  

Skada  Persons kroppsskada  

Sår  Olika sorters sår, t ex bensår  

Hud  Förändringar i huden  

Övrig bild  Bilder som inte kan härledas till annan kategori  

Funktion (ICF)  Bilder med anknytning till kroppssystemets fysiologiska 

funktioner. Avser både normal funktion och avvikelser eller 

förlust av funktion. Inkluderar psykologiska funktioner, t ex 

bilder från ett testtillfälle.  

Struktur (ICF)  Bilder av kroppens anatomiska delar. Avser både normal 

anatomi och avvikelser i eller förlust av anatomiska delar.  

Rutin för 

AsynjaVisph 
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Aktivitet och delaktighet 

(ICF)  
Bilder av en persons aktiviteter och ev begränsningar i 

genomförande av aktiviteter. Inkluderar delaktighet och 

delaktighetsinskränkningar  

Omgivning (ICF)  Bilder av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i 

vilken personen lever och verkar  

Specialanpassning  Produkt som tillverkats efter skriftlig anvisning av person som 

på grund av sina yrkeskvalifikationer är behörig att göra det, 

och som på sitt ansvar ger speciella konstruktionsegenskaper 

åt produkten, som är avsedd att användas för en viss patient. 

Används av Hjälpmedelscentralen  

Tryckmatta  Information från tryckmätningssystem med tryckmatta, för 
analys av tryckfördelning mellan underliggande yta och 
patienten.  
Används av Hjälpmedelscentralen  

  

Bilder lagras i JPEG-format.   

Importerade bilder kan även kopplas till ankomstregistrerade konsultationsärenden. 

 

 

 

SKANNA DOKUMENT  

Katetgori ska anges vid inskanning av dokument under dokumenttyp. >Välj Nytt >Multimedia 

>Skanna dokument.  

 

Kategori  Förklaring  

Barnhälsovård  
FV2  
Teckningar  

Bedömningsinstrument  Bedömningsinstrument  

Begäran om journalkopior Begäran om journalkopior 
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Brev inkommande  
Brev från patient  
Brev från myndigheter  
Brev från andra vårdgivare  

Brev utgående  
Brev till patient  
Brev till myndigheter  
Brev till andra vårdgivare  

Intyg inkommande  
Intyg från patient  
Intyg från myndigheter  
Intyg från andra vårdgivare  

Intyg utgående  
Intyg till patient  
Intyg till myndigheter  
Intyg till andra vårdgivare  

Journalhandling, epikris  
Journalkopia 

Epikris  

Konsultation remissvar  Remissvar konsultation  

Omvårdnadsjournal  Omvårdnadsjournal  

PAD remissvar  Remissvar PAD  

Protokoll/Mötesanteckningar  Protokoll/Mötesanteckningar angående patient  

Provsvar  Skannade dokument för provsvar  

Remiss inkommande  Inkommande remisser  

Remissbekräftelse  Bekräftelse på inkommen remiss  
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Röntgen remissvar  Remissvar röntgen  

Specialanpassningsanvisning  
Skriftlig anvisning, dokumentation och förklaring angående 

specialanpassad produkt för en viss patient. Anvisning från 

förskrivare godkänd genom dennes påskrift. Dokumentation 

med konstruktionsegenskaper / riskanalys / information 

angående den specialanpassade produkten. Används av 

Hjälpmedelscentralen  

Utlåtande  
Logopedutlåtanden 

Psykologutlåtanden  

Övriga handlingar  
Rekvisitioner inklusive fullmakt  
Dokument angående specialanpassade produkter 

Kallelser till möten  

Övriga remissvar  Remissvar övriga  
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