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1 .  Produktbeskrivning
Coala Care Portalen är en del av Coala Hjärtmonitor-systemet som tillhandahålls av Coala 
Life AB. Coala Care Portalen är en fristående webbaserad programvara som gör det möjligt 
för vårdpersonal att granska EKG- och hjärtljudsmätningar. Mätningar spelas in med Coala 
Hjärtmonitor och lagras i Coala Care Portalen med en kompatibel smartphone som kör 
Coala appen. 

OBS! Coala Care Portalen är inte ett patientjournalsystem.

2. Försiktighetsåtgärder
• Får inte användas tillsammans med en pacemaker. Om Coala Hjärtmonitor används 

tillsammans med en pacemaker kan stimuleringspulserna spåras och räknas i 
hjärtrytmfönstret, men kanske inte visas i EKG-kurvorna.

• EKG-filter kan förvränga baslinjens egenskaper och EKG-signalens 
högfrekvensrespons. Den fullskaliga signalen utan filter är tillgänglig för vårdpersonal 
i Coala Care Portalen. Signalamplituderna för bröst-EKG-mätningen är vanligen lägre 
(0,1 till 0,4 mV) än för vanliga bröstavledningar beroende på det korta avståndet mellan 
elektroderna på Coalan. Bröstsignalens morfologi påverkas också av Coalans placering 
på bröstkorgen och är eventuellt inte lik den hos vanliga bröstavledningar.

• Den maximala T-vågsamplituden ska vara 1,5 gånger så hög som QRS-amplituden för 
att hjärtfrekvensen ska visas korrekt.

• Behandling eller diagnos ska inte grundas på enbart vikt- eller blodtrycksparametrar.

3. Kompatibil itet
Coala Care Portalens programvara är kompatibel med Internet Explorer 10 eller senare.

4. IT-säkerhet
För att undvika intrång och läckage av personuppgifter till obehöriga personer, lås datorn 
eller logga ut från Coala Care Portalen mellan sessioner.
Kontakta Coala Life om det finns några tecken på skadligt beteende i systemet, misstankar 
om skadliga program eller brott i IT-säkerhet.
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5. Kom igång
Registrera ett konto
För vårdpersonal som är intresserade av att använda Coala Care Portal och Coala 
Hjärtmonitor-systemet behövs ett registrerat Coala Care-konto. Kontakta Coala Life för att 
registrera ett konto för portalen. Kontot är personligt och en giltig e-postadress krävs.

Logga in
Öppna din webbläsare och gå till www.coalacare.com för att logga in. Ange e-postadressen 
och lösenordet som användes vid registreringen av Coala Care-kontot.

Coala Care-konton 
Det finns två administrationsnivåer för vårdpersonal som använder Coala Care Portalen. 

Läkare
Läkarkontot är avsett att låta vårdpersonalens medlemmar granska mätdata och allmän 
hälsoinformation som spelats in av patienter som använder Coala Hjärtmonitor-systemet. 
Med läkarkontot ges behörighet att:

• Begära åtkomst till patienter som redan använder Coala Hjärtmonitor.
• Skicka meddelanden till patienter i Coala appen.
• Granska mätdata och allmän hälsoinformation som registrerats av patienter som 

använder Coala Hjärtmonitor.

Vårdgivaradmin
Vårdgivaradminkontot är avsett att låta vårdpersonal administrera patient- och Coala Care-
konton för portalen. Med vårdgivaradminkontot ges behörighet att:

• Administrera patientkonton för Coala-appen.
• Administrera Coala Care-konton för portalen.
• Begära åtkomst till patienter som redan använder Coala Hjärtmonitor.
• Skicka meddelanden till patienter i Coala appen.
• Granska mätdata och allmän hälsoinformation som spelats in av patienter som 

använder Coala Hjärtmonitor.

http://www.coalacare.com
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6. Vårdgivarportalen
Vid inloggning i Coala Care Portalen kommer den första sidan att vara vårdgivarportalen. 
Det är också huvudsidan för patientadministration. 
Välj: "Vårdgivarportalen" i menyn, eller klicka på Coala logotypen i den övre panelen för att 
återvända till vårdgivarportalen. 
Patienter kommer att listas i vårdgivarportalen när patienten har godkänt din organisation 
som vårdgivare. Godkännande för att lista patienter kan erhållas på ett av två sätt:

• För patienter som använder Coala Hjärtmonitor-systemet för första gången - skapa ett 
nytt patientkonto (patienten kommer som standard att godkänna din organisation som 
vårdgivare och vara listad som patient).

• För patienter som redan använder Coala Hjärtmonitor-systemet - skicka en begäran 
om att få tillgång till patientens lagrade data (patienten kommer att ha möjlighet att 
godkänna eller neka denna begäran).

Begära åtkomst till ett 
patientkonto

Patientlistan

Skapa ett patientkonto för 
en Coala Care-användare

Skapa ett nytt 
patientkonto
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Steg 1
Välj: "+ Skapa ett nytt Coala App konto" i 
vårdgivarportalen. 

Steg 2
Ange patientens uppgifter i popup-
fönstret. Var noga med att ange en giltig 
e-postadress.
Den e-postadress och det lösenord som 
registrerats kommer att användas av 
patienten för att logga in på Coala appen på 
en kompatibel smartphone.

Steg 3
För att aktivera patientens mätperiod, 
kryssa i rutan: "Aktiv patient". 
Klicka på "Spara" innan du stänger fönstret.

OBS! Patienten kommer endast att kunna 
logga in på Coala appen och registrera 
mätningar om mätperioden är aktiverad.

Skapa ett nytt patientkonto för Coala appen
- Endast för vårdgivaradmin!

För patienter som inte tidigare har använt Coala Hjärtmonitor-systemet måste ett nytt 
patientkonto skapas för Coala appen.
Patientkontot är avsett att användas av patienten för att logga in på Coala appen och spela 
in mätningar med Coala Hjärtmonitor. Patientkontot kommer som standard att acceptera 
din organisation som vårdgivare och listas som en patient i vårdgivarportalen. 
Patientkontot kan när som helst redigeras i patientprofilen genom val av: "Administrera 
patient".
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Steg 1
Välj: "+ Skapa ett nytt Coala App konto" i 
vårdgivarportalen.

Steg 2
I popup-fönstret anger du den e-postadress 
som används för Coala Care-kontot i fältet 
för e-postadress först. 

Ett grönt meddelande visas när systemet 
har identifierat ett Coala Care-konto och 
kontouppgifterna fylls i automatiskt. 
Födelsedatum måste anges manuellt. 

Steg 3 
Lösenord och e-postadress kommer att vara 
de samma för båda kontona. 
Klicka på "Spara" innan du stänger fönstret.

Skapa ett patientkonto för en Coala Care-användare
- Endast för vårdgivaradmin!

OBS! Detta alternativ gäller endast om sjukvårdspersonalen redan har ett Coala Care-konto 
för portalen. 

För att registrera mätningar med Coala Hjärtmonitor-systemet som Coala Care-användare 
måste ett patientkonto skapas för Coala appen. 
Patientkontot är avsett att användas av patienten för att logga in på Coala appen och spela 
in mätningar med Coala Hjärtmonitor. Kontot kommer som standard att godkänna din 
organisation som vårdgivare och listas som en patient i vårdgivarportalen. 
Coala Care-användaren kan när som helst redigera uppgifterna för sitt eget patientkonto i 
Coala Care Portalen genom att välja: "Mina sidor" i menyn. 

Ett vårdgivarkonto använder redan denna emailadress. Abonnemanget
kommer aktiveras för detta konto så det kan användas i Coala App.

Message
En vårdgivare använder redan denna emailadress.
Abonnemanget kommer aktiveras med detta konto så
det kan användas i Coala appen.

X
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Steg 1
Ange patientens: fullständiga namn eller 
e-postadress i sökfältet i vårdgivarportalen. 
Var så specifik som möjligt. Om söksträngen 
inte är tillräckligt specifik kommer 
patienten inte att visas på grund av 
integritetsskäl.

Steg 2
Välj: "Be användaren om medgivande att 
se dess data" för att skicka en begäran om 
att få åtkomst till patientens lagrade data. 
Patienten kommer att få ett meddelande i 
Coala appen med möjlighet att "godkänna" 
eller "neka" din organisation som 
vårdgivare. 

Steg 3
Coala Care-kontot som skickar begäran 
kommer att meddelas via e-post när 
patienten har svarat på begäran.

Begära åtkomst till ett patientkonto
För patienter som tidigare har använt Coala Hjärtmonitor-systemet och inte godkänt din 
organisation som vårdgivare måste en begäran skickas om att få åtkomst till patientens 
lagrade data.
Medan begäran väntar på svar, eller om begäran nekas, kommer patientens lagrade data 
inte att vara tillgängliga för din organisation. Om begäran godkänns kommer patientens 
data att bli tillgängliga för din organisation.

OBS! Patienten kan när som helst ta bort din organisation som vårdgivare i Coala-appen. Du 
kan då skicka en begäran om åtkomst igen.

Be patienten om medgivande att se dess data

Din organisation saknar rättigheter för att se denna patientens
data.

Ni kan be patienten om medgivande och rättigheter för att se
dess data. Patienten kommer erhålla ett meddelande i hens
Coala App där hen kan välja att acceptera förfrågan. Ni
kommer att erhålla ett email så fort patienten har givit sitt
medgivande.
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Patientlistan
När ett patientkonto har skapats eller när en begäran har skickats av din organisation för 
att få åtkomst till patientens lagrade data, kommer patienten att listas i vårdgivarportalen.

1

3

2

1. Patientlistan 
Patienter listas med: "PNR" (om det administreras), "Efternamn, förnamn", "Email", 
"Ogranskade" (andel granskade och ogranskade mätningar), "Senaste", "Medel HR" 
(den totala genomsnittliga hjärtfrekvensen för alla patienters tuminspelningar) och 
"Senaste mätning" (EKG-kategorisering av den senaste mätningen). 
Klicka på en patient av intresse för att visa patientprofilen.

2. Sortera patienter
Sortera patientlistan i fallande eller stigande ordning efter: ID, efternamn, förnamn 
eller e-postadress. Klicka på rubriken för att sortera listan i fallande eller stigande 
ordning.

3. Filtrera patienter
Filtrera patienter efter mätperiod:
• "Alla konton" - visar alla patienter. 
• "Aktiva patienter" - visar aktiverade patienter.
• "Inaktiva patienter" - visar patienter som ännu inte aktiverats för mätningar eller 

som har slutfört mätperioden.
För att aktivera patientens mätperiod, se: "Administrera patient" i kapitlet: 
"Patientprofilen".
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7. Patientprofi len
OBS! Kontrollera att patientens namn och personnummer är korrekta.

Sök eller välj en patient från listan i vårdgivarportalen för att visa den valda 
patientens profil. Patientprofilen visar en fullständig lista över patientens registrerade 
mätdata, allmän hälsoinformation och patientens kontouppgifter i fyra sektioner: 
“administrationssektionen”, “mätningssektionen”, “grafsektionen” och “infosektionen”. 
I patientprofilen kan Coala Care-användaren: administrera patientkontot, granska mätdata, 
analysera trender i inspelade mätdata och granska patientens allmänna hälsoinformation.
Klicka på “X” i sökfältet för att lämna patientprofilen och gå tillbaka till vårdgivarportalen.

Patientprofilen – 
administrationssektionen

Patientprofilen - 
mätningssektionen

Patientprofilen - 
grafsektionen

Patientprofilen - infosektionen 
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Patientprofil – administrationssektion 
OBS! Kontrollera att patientens namn och personnummer är korrekta.

Den första delen av patientprofilen visar patientuppgifter och förser Coala Care-
användaren med verktyg för patientadministration och ersättningsrapportering. 

2

1

4

3

5

1. Patientuppgifter 
Visar patientens personuppgifter: fullständigt namn, personnummer och 
födelsedatum. 

2. Skicka meddelande 
Välj: “Skicka meddelande” för att skicka 
ett meddelande till patienten i Coala-
appen. Meddelandet visas i Coala-
appens inkorg i patientens smartphone.
Tidigare skickade meddelanden listas 
i patientprofilens infosektion. Mer 
information finns i: “Patientprofilen - 
infosektionen” 

OBS!  Använd den här 
meddelandefunktionen endast för icke-
kritisk information.  
OBS! Patienten kan inte svara på 
skickade meddelanden.

3. Skapa ett nytt patientkonto
- Endast för vårdgivaradmin!

Välj: “Skapa nytt Coala App konto” för 
snabb åtkomst för att skapa ytterligare 
ett patientkonto för Coala appen. Mer 
information finns i: “Skapa ett nytt 
patientkonto för Coala appen”.
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4. Hantera patient
- Endast för vårdgivaradmin!

Välj: “Administrera patient” för att redigera patientens: uppgifter, mätperiod, lösenord 
eller för att koppla bort patienten från din organisation. 

        

 “Aktiv patient” - mätperiod
Kryssa i rutan “Aktiv patient” för att aktivera patientens mätperiod. Patienten kommer 
som aktiverad att listas som en “aktiv patient” i vårdgivarportalen. 
Avmarkera rutan: “Aktiv patient” när patienten har slutfört mätperioden. Patienten 
kommer som aktiverad att listas som en “Inaktiv patient” i vårdgivarportalen. 
Patienter kan filtreras efter mätperiodstatus i vårdgivarportalen.

OBS! Patienten kommer endast att kunna logga in på Coala appen och spela in 
mätningar om kontot är aktivt.

 Koppla bort patient
Välj: “Ta bort från Vårdgivaren” för att ta bort patienten från vårdgivaren. Detta kommer 
att ta bort patienten från vårdgivarportalen och du kommer inte längre att ha åtkomst 
till patientens lagrade data. För att åter få åtkomst till patientens uppgifter måste en 
begäran skickas. 
Mer information finns i: “Begär åtkomst till en patient i Coala-appen”. 

OBS! Om patienten är en abonnemangsanvändare kommer patienten fortfarande att 
kunna registrera mätningar med Coala appen och enheten. 
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5. Skapa EKG-rapport
Välj: “Skapa EKG-rapport” för att få tillgång till verktyg för att generera en Coala 
övervakningsrapport från patientens inspelade mätdata för ersättning eller för 
arkiveringsändamål. 

        

Steg 1
Ange ett datumintervall för mätningar som ska inkluderas i rapporten och skriv in 
fritext i de tilldelade fälten för: “Ordinerande läkare”, “Primär indikation” och “Andra 
indikationer”.

Steg 2
Välj “Skapa rapport” för att generera rapporten. När rapporten är klar att hämtas visas 
en PDF-ikon på rapportraden. Klicka på ikonen för att hämta rapporten i PDF-format. 

Steg 3
Alla tidigare genererade rapporter kommer att listas med möjlighet att hämta 
rapporten igen i listan under rapportgeneratorn.
Så här tar du bort tidigare genererade rapporter: Markera kryssrutorna för en eller flera 
rapporter i kolumnen för att ta bort och välj “Ta bort markerade” om du vill ta bort alla 
rapporter som har valts.
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Patientprofilen - mätningssektionen 
Den andra sektionen av patientprofilen visar en lista över alla mätningar som registrerats 
av den valda patienten med alternativ för filtrering av mätningar efter vissa egenskaper av 
intresse. 
I denna sektion av patientprofilen kan Coala Care-användaren välja en mätning av intresse 
för djupare analys av mätvyn. 

1

2

3

6

7

8

9

5

4

1. Mätningar
Patientens mätningar listas i kronologisk ordning med maximalt tio mätningar per 
sida. Välj en mätning av intresse för djupare analys av mätningens inspelade data. Mer 
information finns i: “Mätvyn”.

2. HR 
Snittpulsen för mätarens tuminspelning i slag/minut.

3. Bröst/Tum/App resultat 
Tre kolumner som visar EKG-kategoriseringsresultatet för analysen av varje mätdel:

• “Bröst” - EKG-kategorisering av bröstanalysen.
• “Tum” - EKG-kategorisering av tumanalysen.
• “App resultat” - den kombinerade EKG-kategoriseringen av mätningen som helhet, 

inklusive både bröst- och tumanalys. Detta är också det resultat som anges för 
patienten i Coala appen. 

 Coala EKG-kategoriseringar beskrivs ytterligare i kapitlet: “EKG-kategoriseringar”.
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4. Känsla
Visar den “Känsla” som patienten har angett i bilagan till mätningen. 

5. Blodtryck (BP) och vikt 
Visar blodtryck och vikt, om patienten angett dessa, i bilagan till mätningen.

6. Visa endast flaggade   
Kryssa i rutan “Visa endast ” om du bara vill visa flaggade mätningar. Mer information 
finns i: “Mätvyn”. Flaggade mätningar är markerade med en röd flagga  . Avmarkera 
rutan för att visa alla mätningar.

7. Visa endast ogranskade 
Kryssa i rutan “Visa endast ogranskade” om du vill visa endast ogranskade mätningar. 
Granskade mätningar är markerade med en grön bock  . Mer information finns i: 
“Mätvyn”. Avmarkera rutan för att visa alla mätningar.

8. Visa endast avvikande
Kryssa i rutan “Visa endast avvikande” om du bara vill visa mätningar med avvikande 
appresultat. Avmarkera rutan för att visa alla appresultat.

9. Skapa PDF
Markera en eller flera mätningar i PDF-kolumnen och välj “Skapa PDF” för att generera 
en PDF-fil med alla markerade mätningar. Namnet på PDF-filen kommer att vara: 
patientnamn, personnummer, datum och tid då PDF-filen skapades. 

OBS! Alternativet “Skapa PDF” visas ENDAST om en eller flera mätningar har valts. 
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Patientprofilen - grafsektionen
Den tredje sektionen av patientprofilen visar patientens registrerade mätningar i ett 
grafformat. Mätningarna som anges i “Patientprofilen - mätningar” ritas på tre grafer för 
att möjliggöra bestämning av trender i registrerade data. Mätdata ritas på tre grafer: “HR” 
- genomsnittlig hjärtfrekvens för tuminspelning och appresultat av analys; “BP” - blodtryck 
och “kg” - vikt. 

OBS! Inspelade data som ritas på grafer i grafsektionen läggs till i bilagan till varje 
mätning. Det är inte en representation av den allmänna hälsoinformationen som visas i 
infosektionen i patientprofilen.

OBS! De vikter och blodtryck som plottas i grafsektionen bör inte användas som enda 
grundval för diagnos. 

4

1

2

3
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1. Graf för hjärtfrekvens och appresultat 
Den första grafen (HR – hjärtfrekvens) plottar patientens snittpuls under mätningens 
tuminspelning. Konfigurationen av de plottade datapunkterna är ett tecken på:

1

1

2

Indikerar ett “OK” appresultat och en allmänt “Bra” känsla som angetts av 
patienten i bilagan till mätningen i Coala appen.

1

1

2 Indikerar att den automatiserade analysen har upptäckt en avvikelse. Appens 
resultatkategorisering indikeras av numret.

1

1

2

En blå punkt med en rosa kant indikerar ett normalt appresultat, med avvikande 
känsla som angetts av patienten i Coala-appen (en avvikande känsla definieras 
som alla andra känslor än allmänt “Bra”).

2. Blodtrycksgraf
Den andra grafen (BP – blodtryck) plottar systoliskt (grönt) och diastoliskt (blått) 
blodtryck om detta angetts av patienten i Coala-appen i bilagan till mätningen.

3. Viktgraf
Den tredje grafen (Kg - vikt) plottar vikt, om denna angetts av patienten i Coala appen, i 
bilagan till mätningen. 

4. Filtrera mätningar
Filtrera plottade mätdata efter: “Visad i listan”, “Förra veckan”, “Förra månaden”, 
“Förra året” eller “Senaste 10 åren”:

• “Visad i listan” - plottar alla mätningar som anges i mätningssektionen av 
patientprofilen med eventuella filtreringar intakta (max 10 mätningar per sida). 

• “Förra veckan” - plottar mätningar inspelade under den senaste veckan.
• “Förra månaden” - plottar mätningar inspelade under den senaste månaden. 
• “Förra året” - plottar mätningar inspelade under det senaste året.
• “Senaste 10 åren” - plottar mätningar inspelade under de senaste 10 åren.
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Patientprofilen - infosektion
Den sista sektionen av patientprofilen visar patientens allmänna hälsoinformation, 
kontostatus, skickade meddelanden, samt eventuella anteckningar eller kommentarer som 
bifogas till patientens profil eller inspelade mätningar.
I denna del kan Coala Care-användaren granska patientens allmänna hälsoinformation, 
lägga till sparade anteckningar eller titta på kommenterade mätningar på nytt.

4

2

1

3

5
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1. Hälsodata
Visar den allmänna hälsoinformation som patienten angett i Coala-appen. Den 
allmänna hälsoinformationen omfattar patientens födelsedatum, ålder, längd, vikt, 
rökvanor och status för pacemaker/implanterad enhet.

2. Mediciner
Visar de mediciner som patienten angett i Coala appen att han/hon regelbundet tar.

3. Konto 
Visar status i mätperioden som angetts för patienten av vårdgivaradmin. Mätstatus 
anges med “Aktiv patient” eller “Inaktiv patient”. 

OBS! Om patienten har köpt sin Coala Hjärtmonitor privat definieras användarens 
kontostatus efter prenumerationstyp.

4. Spara anteckningar
För att spara en anteckning i infosektionen av patientprofilen skriver du anteckningen i 
textrutan och väljer “+ Spara anteckning” för att spara anteckningen. 
Anteckningar sparas under fältet för nya anteckningar tillsammans med eventuella 
anteckningar som bifogas till patientens registrerade mätningar med länk till “Visa 
mätning” (direkt länk till den kommenterade mätvyn). 
Mer information finns i: “Mätvyn”.

5. Skickade meddelanden
Visar alla meddelanden som skickats till patienten i Coala-appen. Om meddelandet 
tas bort av patienten i appen kommer meddelandet också att raderas från listan i 
patientprofilen. 
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8. Toppraden och menyn
Gå till toppraden i Coala Care Portalen för att få tillgång till menyn och genvägarna till 
alla skärmar i Coala Care Portalen. Toppraden ger också tillgång till: inställningar, länkar, 
instruktioner och utloggning.

Användarmanualen
Inställningar och 
utloggning

Menyn

Menyn 
Välj menyikonen (tre streck) för att få tillgång till de menyalternativ som är tillgängliga för 
din Coala Care-kontonivå. 

OBS! Menyalternativet "Läkare" kommer endast att vara tillgängligt för vårdgivaren. Mer 
information finns i: "Coala Care-konton". 

4

2
1

3
5

1. Instruktionsvideo 
Instruktionsfilmer för användning av Coala Care Portalen. www.coalalife.com/se/
Instructions

2. Vårdgivarportalen
Visa listade patienter. Välj eller sök efter patienter för att: visa patientens profil, begära 
åtkomst från patienter som redan använder Coala Hjärtmonitor-systemet, eller skapa 
nya patientkonton för Coala appen. Mer information finns i: "Vårdgivarportalen".

3. Sök mätningar
Visar alla mätningar som registrerats av patienter som listas i vårdgivarportalen. Välj 
eller sök efter mätningar med specifika sökparametrar. Mer information finns i: "Sök 
mätningar".

4. Läkare
- Endast för vårdgivaradmin!

Visar vårdpersonal som använder Coala Care Portalen. Välj eller sök efter ett Coala 
Care-konto för att administrera kontot, eller skapa nya Coala Care-konton för ny 
vårdpersonal som ska börja använda portalen. 
Mer information finns i: "Läkare". 

5. Mina sidor
Endast tillgängligt om Coala Care-användaren också har ett patientkonto för Coala 
appen.
Visar information om Coala Care-användarens patientkonto. Samtliga uppgifter kan 
redigeras.

http://www.coalalife.com
http://www.coalalife.com
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Inställningar och utloggning
I toppraden kan användaren välja att gå till alternativ för språkinställningar och att logga ut 
från portalen.

1

2

1. Språkinställningar
Välj för att gå till alternativet för att ange språk (som standard är det inställt enligt din 
region vid registrering). Följande språk kan väljas: engelska, svenska, tyska, franska 
eller italienska.

2. Utloggning
Klicka på "användarikonen" för att gå till utloggningsalternativet. 
Kom ihåg att logga ut efter varje session. 

Användarmanualen
Klicka för att komma till den senaste versionen av Coala Care manualen. 
OBS! Välj rätt användarmanual enligt din region.
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9. Läkare
- Endast för vårdgivaradmin!

Välj "Läkare" i menyn för att visa alla Coala Care-konton. 
Alla Coala Care-konton som listas på denna sida kommer att ha tillgång till Coala Care 
Portalen och alla patienter som listas i vårdgivarportalen. 
Från den här sidan kan vårdgivaradmin skapa nya läkarkonton för inloggning i Coala Care 
Portalen, administrera lösenord, ge vårdivaradmin tillgång till befintliga läkare, eller ta bort 
Coala Care-konton.  

Skapa ett nytt 
Coala Care-konto

Administrera Coala 
Care-konto



– 23 –

Steg 1
Välj "+ Skapa nytt läkarkonto" för att skapa 
ett nytt Coala Care-konto för portalen. 

Steg 2
I popup-fönstret: ange korrekt information 
och giltig e-postadress. 
E-postadressen och lösenordet används vid 
inloggning till Coala Care Portalen. 

Steg 3  
Kryssa i rutan "Är en vårdgivaradmin" om 
vårdpersonalen är vårdgivaradmin.
Klicka på "Spara" innan du stänger fönstret.

Skapa ett nytt Coala Care-konto
- Endast för vårdgivaradmin!

För att vårdpersonal ska kunna använda Coala Care Portalen behövs ett Coala Care-konto. 
Det finns två nivåer av Coala Care-konton för vårdpersonal som använder portalen. För att 
välja lämplig nivå enligt administrativ åtkomst, se: "Coala Care-konton".

Administrera Coala Care-konto
- Endast för vårdgivaradmin!
Välj ett Coala Care-konto i listan för att öppna fönstret Hantera läkarkonto" för att 
administrera kontot.  

1. Bevilja vårdpersonal 
administratörsåtkomst Kryssa i rutan 
"Är en vårdgivaradmin" för att bevilja 
Coala Care-användaren åtkomst på 
vårdgivaradmin-nivå. 
För mer information om de olika 
vårdgivaradmin-inställningarna se: 
"Coala Care-konton".
Klicka på "Spara" innan du stänger 
fönstret.

2. Ta bort
Välj "Ta bort" för att ta bort 
Coala Care-kontot från portalen. 
Vårdpersonalen kommer inte 
längre att ha åtkomst till mätdata 
och allmän hälsoinformation som 
lagras av patienter som listas i 
vårdgivarportalen. 

2

3

4

1
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10. Sök mätningar 
Välj "Sök mätningar" i menyn för att visa alla mätningar som spelats in av de patienter 
listade i vårdgivarportalen som använder Coala Hjärtmonitor-systemet.
På den här sidan kan Coala Care-användaren välja specifika mätningar för detaljerad 
analys av olika mätsegment eller söka för att visa mätningar med vissa egenskaper som är 
av intresse. 
Välj "Sök mätningar" i rullmenyn för att starta en ny sökning.

2

5

4

7

6

1

3
8
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1. Lista över mätningar
Mätningarna listas i kronologisk ordning med patientens; "Efternamn, förnamn", 
"Tid" (datum och tid för registrerad mätning), "HR" (snittpuls under tuminspelningen 
av mätningen), "App resultat" (den övergripande resultatkategoriseringen av tum- 
och bröstinspelningen som visas för patienten i Coala appen) och "Känsla" (anges av 
patienten i Coala appen i en bilaga till mätningen).

2. Filtrera efter tidsperiod
I fälten "Från" och "Till" anger du ett start- och slutdatum för de mätningar som ska 
visas eller endast ett från-datum eller ett till-datum samt ett antal dagar i fältet 
"Utvärderingsperiod i dagar" för att filtrera visade mätningar till en specifik period av 
intresse.

3. Filtrera efter flaggade   
Kryssa i rutan "Visa endast " om du bara vill visa flaggade mätningar. Flaggade 
mätningar är markerade med en röd flagga  . 
Mer information finns i: "Mätvyn".
Avmarkera rutan för att visa alla mätningar.

4. Filtrera efter ogranskade  
Kryssa i rutan "Visa endast ogranskade" om du vill visa endast ogranskade mätningar. 
Granskade mätningar är markerade med en grön bock  . Mer information finns i: 
"Mätvyn".
Avmarkera rutan för att visa alla mätningar.

5. Filtrera efter kommenterade
Kryssa i rutan "Visa endast kommenterade" om du vill visa endast kommenterade 
mätningar. Mer information finns i: "Mätvyn".
Avmarkera rutan för att visa alla mätningar. 

6. Filtrera efter kategori eller känsla
Ange en: "Kategori" eller "Känsla" för att filtrera mätningar som visas med EKG-
kategorisering eller bifogad känsla. För mer information, se: "EKG-kategorisering" och 
"Mätvyn".
Välj "X" för att visa alla mätningar. 

7. Skapa PDF
Kryssa i rutorna för en eller flera mätningar av intresse i PDF-kolumnen och välj "Skapa 
PDF" för att generera en PDF med en eller flera mätningar.
Namnet på PDF-filen kommer att vara datum och tid då PDF-filen skapades. 

OBS! Alternativet "Skapa PDF" visas endast om en eller flera mätningar har markerats.

8. Uppdatera automatiskt 
Markera den här rutan om du vill uppdatera mätningslistan automatiskt med 
mätningar som registrerats och överförts till Coala Care-portalen i realtid. 
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11 .  Mätvyn
När en specifik mätning har valts i listan i "Sök mätningar" eller i patientprofilen kommer 
mätvyn för den valda mätningen att visas.
I mätvyn visas EKG- och hjärtljudinspelningar av den valda mätningen tillsammans med 
fullständig information om den automatiserade analysen, och visas i tre mätsektioner: 
"Tummätning", "Bröstmätning" och "Phonocardiogram". Avläsning 
I varje mätvy plottas olika aspekter av mätningarnas registrerade data och tolkas med 
den automatiserade analysen. Genom att välja del av intresse kan Coala Care-användaren 
granska olika aspekter av mätningsinspelningarna i detalj tillsammans och få tillgång till 
verktyg för att tolka registrerade mätdata.
Klicka på "X" i det övre högra hörnet för att lämna mätprofilen och gå tillbaka till 
föregående sida.

Phonocardiogram

Tummätning

Bröstmätning
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Tummätning
Välj fliken "Tummätning" om du vill visa tumsektionen av mätvyn.
Tummätningsdelen plottar tummens EKG-inspelning och visar det detaljerade resultatet av 
den automatiserade analysen för ENDAST tuminspelningen, tillsammans med verktyg för 
att tolka och exportera inspelade mätdata.

13
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1. Mätflikar
Flikar för att växla mellan olika delar av mätvyn. 

• Välj: "Bröstmätning" för att visa bröst-EKG- och hjärtljudsinspelningar.
• Välj: "Phonocardiogram" för att visa hjärtljudsinspelningen som ett 

phonokardiogram. 

2. Resultatgrupp
Visar den föreslagna resultatgruppen för den aktuella EKG-inspelningen på grundval 
av den automatiserade analysen. Mer information finns i: EKG-kategori.

• Indikerar "Ingen rytmavvikelse". Kategori 1.
• Indikerar "Oregelbunden sekvens". Kategori 2.
• Indikerar "Andra patologier". Kategori 3–12.
• Indikerar "Dålig datakvalitet". Dålig kvalitet på inspelningen, ej möjligt att 

kategorisera.

3. Infosektionen
Visar en sammanfattning av den aktuella EKG-inspelningen: nyckelresultat från den 
detaljerade analysen, "Känsla" som patienten angivit och snittpulsen.

4. Detaljerad analys
Visar detaljerade analysresultat för den aktuella EKG-inspelningen. Den detaljerade 
analysen detekterar och visar följande information:

• Hjärtslag QRS-markör (+), hjärtslag som är inkluderade i analysen
• (I) alla identifierade slag (inkluderar eventuella brus)
• Hjärtslagsklassificering baserat på morfologi
• RR-intervall (i millisekund och procentuell avvikelse från medelvärdet)
• Tidmarkör i sekunder (x-axel)
• mV-markör (y-axel)

5. Ladda ned rådata
Välj: "Ladda ned rådata" för att ladda ned rådata för analys i ett externt program. 
De rådata som ingick i urvalet av EKG-inspelningen kommer att uttryckas i mV med 
samplingsfrekvens 1 000 Hz. De nedladdade rådata kommer att innehålla både tum- 
och bröst-EKG-inspelningar. 

6. Ladda ned PDF 
Välj: "Skapa PDF" för att ladda ned en PDF-fil som innehåller både tum- och bröst-
EKG-inspelningar för utskrift, arkivering eller manuell tolkning. 

• PDF-filen kommer att använda fast 25 mm/s-skalning för x-axeln och aktuella 
inställningar för y-axeln för EKG-kurvan. 

• Om anteckningar är inaktiverade kommer dessa inte att inkluderas i den 
nedladdade PDF-filen för mätning. 

• Filen kommer att namnges per patient: namn, personnummer, datum och tid då 
mätningen registrerades. 

• Kontrollera att skrivarinställningarna är inställda på liggande A4 före utskrift för att 
uppnå 25 mm/s.

OBS! Om annoteringar är inaktiverade kommer dessa inte att inkluderas i den 
nedladdade PDF-filen för mätning. 
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7. Automatiserade annoteringar
Den automatiserade analysen kommer att annotera detekterade signaler med 
markörer för att underlätta snabb screening och detektion av avvikelser. Detta är 
avsett som ett visuellt hjälpmedel för att bistå Coala Care-användaren i EKG-tolkning 
och -analys.
Den automatiska tolkningen kan stängas av genom val av "Dölj automatisk tolkning".

Annotering Förklaring Beskrivning

Short beat Kortare R-R intervall än övriga slag.

Long beat Längre R-R intervall än övriga slag.

Very long beat Mycket längre R-R intervall än övriga slag.

AV-block/missed beat AV-block typ II eller helt uteblivet slag.

SVES/PAC Supraventrikulärt extraslag.

VES/PVC Ventrikulärt extraslag.

Slower Plötsligt långsammare slagserie än övriga 
slag.

Faster Plötsligt snabbare slagserie än övriga 
slag.

Bigemini Bigemini

Trigemini Trigemini

Trigemini Trigemini

8. Panorera EKG-graf
Panorera genom att klicka på dubbelpilarna i grafens övre högra hörn.

9. Invertera EKG-graf
Kryssa i rutan: "Invertera" för att invertera EKG i grafen. Avmarkera rutan för att ta bort 
inversion.

10. Lägga till en digital mätare
Markera rutan "Caliper" för att lägga till en digital mätare till EKG-grafen.
Klicka på grafen en gång för att lägga till en startpunkt till den digitala mätaren, och 
klicka igen för att lägga till en slutpunkt. Mätaren kommer då att presentera den totala 
tiden mellan dessa punkter (i millisekunder). För mätaren längs X-axeln i EKG-grafen. 
Klicka igen för att låsa mätaren på plats. 
Avmarkera rutan för att ta bort mätaren.

11. Zooma
X-axeln - klicka på "+" eller "-" knapparna för att zooma på X-axeln.
Y-axeln - klicka på ±mV-inställningen (full skala) för att zooma på Y-axeln.

OBS! Skalorna som ställts in för Y-axeln i EKG-grafen används för den nedladdade PDF-
filen för mätningar. 
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12. Skicka meddelande
Välj "Skicka meddelande" för att skicka ett meddelande till patienten i Coala 
appen. Meddelandet visas i Coala appens inkorg i patientens smartphone. Tidigare 
skickade meddelanden listas i patientprofilens infosektion. För mer information, se: 
"Patientprofilen - infosektionen" 

OBS! Använd den här meddelandefunktionen endast för icke-kritisk information. 
OBS! Patienten kan inte svara på skickade meddelanden.

13. Markera mätningen
I det övre högra hörnet på mätvyn visas markeringar som har bifogats till mätningen. 
Markerade mätningar kan särskiljas från omarkerade mätningar i patientprofilen eller i 
"Sök mätningar" genom att tillämpa filter på mätningslistorna:

• Flagga mätningen: Markera mätningen med en flagga genom att välja flaggikonen i 
mätprofilens övre högra hörn. Flaggade mätningar är markerade med en röd flagga 

 . Avmarkera genom att klicka på flaggikonen igen.
• Markera mätningen som ogranskad: När mätprofilen har granskats kommer 

mätningen automatiskt att markeras med en grön bock  i det övre högra hörnet. 
Avmarkera mätningen som granskad genom att klicka på den gröna bocken i det 
övre högra hörnet av mätningen. 

14. Bifoga kommentarer
Om du vill bifoga en kommentar till mätningen skriver du en anteckning i textrutan 
och väljer "+ Spara anteckning" för att spara kommentaren. Mätningar med bifogade 
kommentarer kommer att listas i patientprofilens infosektion med en länk till mätvyn. 
Klicka på länken "Visa mätning" för att visa mätvyn.

OBS! Kommentaren kommer inte att vara synlig för patienten i Coala-appen. 

15. Stäng mätning
Klicka på "Stäng mätning" eller "X" i det övre högra hörnet för att gå tillbaka till 
föregående sida. 
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Bröstmätning
Välj fliken "Bröstmätning" om du vill visa bröstsektionen av mätvyn.
Bröstmätningsvyn plottar EKG-inspelningen från bröstet och visa det detaljerade resultatet 
av den automatiserade analysen för ENDAST bröstinspelningen, tillsammans med verktyg 
för att tolka och exportera registrerade mätdata.
De verktyg och resultat som finns tillgängliga i bröstmätningsvyn är samma som finns 
tillgängliga för tumsektionen av mätvyn, tillsammans med verktyg för att granska 
hjärtljudsinspelningen. 

2

1

1. Spela upp hjärtljud
Välj Play-ikonen för att spela upp ljudinspelningen av bröstmätningen för höra 
avvikelser i hjärtslagen. Det rekommenderas starkt att använda högkvalitativa hörlurar 
eller högtalare ansluten till datorn för bästa ljudkvalitet.

2. Ladda ned hjärtljud
Välj: "Ladda ned hjärtljud" för att ladda ned hjärtljud i digitalt waveform-format (. 
wav) till en dator för arkivering eller analys i ett externt program.
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Phonocardiogram
Välj fliken "Phonocardiogram" på mätvyn för att visa phonocardiogramsektionen av den 
aktuella mätningen. 
Phonocardiogramsektionen (PCG) visar korrelationen mellan registrerat bröst-EKG och 
hjärtljudet. Phonocardiogram är ett digitalt verktyg som tolkar flera olika frekvenser av 
hjärtljudet med ett valt segment av bröst-EKG som grundval för att identifiera S1 och S2. 

OBS!  Coalas PCG ska inte användas som ett ensamt diagnostiskt verktyg utan är endast 
avsett som ett visningsverktyg för screening och för att bistå detektion.

1

1. De inramade rutorna
De inramade rutorna kan användas som grund för att identifiera systoliska missljud, 
såsom blåsljud.
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12. EKG-kategori
Coalas automatiserade analys detekterar hjärtrytmavvikelser baserat på två på varandra 
följande EKG-inspelningar. Varje mätningsinspelning kategoriseras av den automatiserade 
analysen som individuella resultat samt som ett kombinerat resultat på grundval av båda 
EKG-inspelningarna.
Tum- och bröst-EKG-inspelningar kategoriseras individuellt till ett: "Tum"- och ett "Bröst"-
resultat. 
Det kombinerade resultatet av båda kategoriseras därefter till ett: "App resultat". Detta är 
också det resultat som anges för patienten i Coala appen. Det kombinerade appresultatet 
kategoriseras baserat på den detaljerade analysen av båda inspelningarna:

• Om inga avvikelser i hjärtrytmen detekteras i någon av EKG-inspelningarna kommer 
appens resultat att indikera kategori 1 "Dina värden ser normala ut".

• Om avvikelser i hjärtrytmen detekteras i både tum- och bröst-EKG-inspelningar 
kommer appens resultat att indikera kategoriseringen av tuminspelningen.

• Om avvikelser i hjärtrytmen detekteras i båda EKG-inspelningarna och tumresultatet 
är kategori 2, med tillägg av detekterade p-vågor i någon av inspelningarna, indikerar 
appresultatet kategori 12 - "Oregelbunden hjärtrytm". 

KATEGORI BESKRIVNING

1. Dina värden ser normala ut

2. Coala indikerar tecken på förmaksflimmer 

3. Coala indikerar överhoppade hjärtslag

4. Coala indikerar förhöjd hjärtfrekvens

6. Coala indikerar kortare sekvenser av snabbare eller långsammare slag

7. Coala indikerar förekomst av extraslag

8. Coala indikerar förekomst av extraslag

10. Coala indikerar förekomst av extraslag

11. Coala indikerar förekomst av extraslag 

12. Coala indikerar oregelbunden hjärtrytm 

Mer information om EKG-kategoriseringar finns under "Min Coala" och på www.coalalife.
com/se/categories

https://www.coalalife.com/uk/categories/
https://www.coalalife.com/uk/categories/


– 34 –

Kategori 1

Ingen rytmavvikelse (förekommer endast obetydliga oregelbundenheter i hjärtrytmen)

Kategori 2

Oregelbunden sekvens (Oförklarliga oregelbundenheter som kan vara förmaksflimmer (AF) 
eller paroxysmalt förmaksflimmer (AF) med eller utan P-vågor)

Kategori 3

Paus/AV-block II (eller slag som är längre än 2,2 s.)

Kategori 4

Snabb regelbunden rytm (RR-intervall som är kortare än 600 ms i hela signalen.)

Kategori 6

Snabba/långsamma sekvenser (kortare sekvenser av snabbare eller långsammare slag)



– 35 –

Kategori 7

Bigemini (bigeminimönster med detekterade P-vågor.)

Kategori 8

Trigemini (trigeminimönster med detekterade P-vågor.)

Kategori 10

Fler än 5 supraventrikulära extraslag (SVES) detekterade över 30 sekunder (endast 10 
sekunder i ovanstående EKG)

Kategori 11

Fler än 5 ventrikulära extraslag (VES) detekterade över 30 sekunder (endast 10 sekunder i 
ovanstående EKG)

Kategori 12

19730530-0999: Sewell, Conrad - Chest measurement
Analysis:
9 Irregular beats

Category:
2: Irregular Sequence (Unexplained irregularities, which may be AF or paroxysmal AF
with or without P waves)

HR
56 beats per minute

RR median: 1078.1 ms
RR std dev:119.9

Date
2017-08-21 11:22

User Comment
Bra

Method
ECGParser Version=1.1.0.0

25mm/s        40mm/mV        FILTERS ENABLED001790/A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10s

0.5

-0.5

0.0mV

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20s

0.5

-0.5

0.0mV

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30s

0.5

-0.5

0.0mV

Oregelbunden sekvens med detekterade P-vågor.
Observera att färgfälten i ovanstående bild inte syns i den PDF som visas i appen.
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13. Förklaringar av symboler

 Tillverkare

0086 CE-märkning
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Om du behöver mer support kan du gå in på www.coalalife.com

Coala Life AB
Riddargatan 18, 114 51 Stockholm

Sverige

info@coalalife.com

http://www.coalalife.com
mailto:info%40coalalife.com?subject=
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