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•

Om ICD10_PV ska fortsätta existera är det fyra steg som måste fungera:
1. Ta emot information om nya koder från Socialstyrelsen
2. Beslut om vilka koder som ska användas i klassifikationen ICD10_PV
(verksamhetens uppgift)
3. Kommunikation inom primärvården om vad som gäller (verksamhetens
uppgift)
4. Systemmässig hantering i Cosmic efter återkoppling från verksamheten (CD
elektronisk journal)

Förslag till VIP rådet  From 1 jan 2019 används enbart ICD10-SE i hela
primärvården. Ej praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att ”administrera”
kontinuerlig översättning till ICD10-PV
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Diskussion kring dessa två. Margareta framhåller patientsäkerheten för vård och
behandling genom att använda ICD10-SE för att det skall göras lika oavsett var i
vården patienten befinner sig. RO Primärvård anser att ICD10-PV underlättar då
mindre tid läggs på att leta. Övriga vårdgivare är neutrala men föredrar ICD-10-SE.
Beslutat tillsvidare är att båda får ligga kvar, men att ICD 10-SE är förvalt och att om
man vill kan välja ICD-10-PV som tillägg. Inga ändringar i texter ska göras. Texterna
som är ändrade skall ändras tillbaka till standardtexterna. ICD-10-PV är ej
uppdaterad efter Socialstyrelsens och detta ska tillsvidare Karin och Rune ansvara
för. Det ska ej vara personbundet utan RO Primärvård och Praktikertjänst för VIPrådet står för förvaltningen av ICD 10-PV. Veronika skall skicka Socialstyrelsens
uppdateringar till Rune och Karin. Förval som är yrkesneutral.
Kerstin och Linda gör ändringen med förvald ICD-10-SE så snart som möjligt.

•

Livanda-avtalet, fakturering efter påbörjad- eller avslutad behandling?
Victoria återkommer med besked.

•

PEP-tjänsten, är den igång, startar 10 januari.

Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
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SE-232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se

1 (4)

Datum 2018-11-28

•

Remissmallar, ruta för samtycke, återkoppling från VIS-rådet, Linda har
ej varit på VIS-rådet.

Utvidgad uppföljning och förstärkt
vårdgaranti.
Gunilla Corp och Ann Braneby
Möjligheten att skicka in produktionsdata närmar sig, kvarstår att ändra till
fullständig HSA-ID. Nya besked från SKL, det som skickas in kommer att gå publikt,
vilket sker i slutet på februari. Avvakta med att skicka vår data tills det är
kvalitetssäkrat.
27 december släpper SKL en pressrelease om den nya förstärkta vårdgarantin till
befolkningen. Ev. frågor kan hänvisas till Gunilla som är talesperson. Helena
Hagberg har blivit intervjuade av P4 Stockholm som kommer sändas i
mellandagarna. Dokument Q/A ut till alla vårdcentraler skickas ut med en
vårdvalsinformation.
Alla verksamhetschefer och enhetschefer är inbjudna till ett Info-möte om den
förstärkta vårdgarantin den 30/1.
Kuratorer och AT-läkare räknas med fast de ej är legitimerade. Kerstin kommer att
se till att alla mallar får sökord åtgärd/diagnos. Kvalificerad telefonkontakt måste in.
Telefonkontakt som i innehåll och tid motsvarar ett besök. Registrerad
Öppenvårdskontakt. Vårdgarantipatient skall aktivts väljas.

Riktlinjer stöd och behandling
Susanne Fronda
Avslutade projektet KBT-på nätet och det går nu över till förvaltningen. Finns en
processkarta och de kommer besöka vårdcentralerna vid två tillfällen och gå igenom
stöd och behandling. Förvaltningen går ut med information om när det är
”beställningsbart”. Enligt Susanne är allt förberett så det borde ligga nära i tid.

Webbtidbok – texter
Susanne Fronda
Arbetsgrupp har arbetat med texterna och stämt av med verksamheten via en pilot.
Utvärdering om standardtexterna innebär förbättringar för bokningar till ssk
gällande nybesök sker i mars.
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Uppdatering av Indikatorförteckningen och
Medraverapport samt
Kvalitetsmålsrapporten i DUVA
Ann Braneby
Slutversionen av Indikatorförteckningen är publicerad på Regionwebben.
Medraverapport för 2019 är beställd, kommer heta PV Region Västmanland 2019
med de 7 indikatorerna som finns med i Indikatorföreteckning där datakälla är
Medrave samt antikoagulantia vid förmaksflimmer och eventuellt uppföljning efter
exacerbation vid KOL, hela vårdkedjan (om den är möjlig att få fram).
Kvalitetsmålsrapporten i DUVA inför 2019 är också under uppdatering för att
stämma överens med Indikatorförteckningen.

Uppdaterad instruktion
Besöksersättning – Registrering i Cosmic – Användarmanual för primärvården,
29706

Nya instruktioner
”Listning på vårdcentral - administrativa rutiner (Famlak, LINA, Cosmic) 39393”
Arkiverad instruktion, ”Nylistning/Omlistning- information till patienten och
tillgång till journal 20134”

Rapport från verksamhetsuppföljning
Jonas Lundin Lindeberg
•

Listad per vårdcentral (förslag från VHU) - Förslag ej visa Vårdcentral BUS i
första fliken. Endast visa läkare och antal listade per läkare. Uppfyller mer
syftet med rapporten.

I rapporten Listade per VC i första fliken så finns det en kolumn som heter
Vårdcentral (BUS) och den stämmer inte alltid överens med vad som finns i
kolumnen Vårdcentralslistning (Famlak). Beslutas att ta bort kolumnen
Vårdcentral (BUS).
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Övrigt
•

Patric: Information Windows 10, Uppgradering av operativsystem kommer
att ske under 2019. Vi går då från Windows 7 till Windows 10. Anledningen
till att detta sker, utöver prestanda, säkerhet och kompabilitet, är att
supporten för Windows 7 upphör.
Fr.om 2019-02-01 kommer alla nya datorer som beställs att levereras med
Windows 10 installerat. Detta pga. att vår nuvarande leverantör (HP) endast
levererar datorer med Windows 10 förinstallerat. Vi har idag ett antal
personer som använder sig av Windows 10 och det har fungerat bra. Inga
större förändringar har skett i det grafiska gränssnittet – det som
användaren kommer märka mest av är att startmenyn ser annorlunda ut.
Information om uppgraderingen samt planen för denna kommer presenteras
i god tid innan själva utrullningen sker.

•

Patric: I mars 2019 kommer även en uppgradering av Office 365 att
genomföras. Detta kommer att ske med en sk ”tyst uppgradering”, dvs
användarna kommer inte att märka av uppgraderingen. Det sker i
bakgrunden.
Planen framöver är att kommande uppgradering av Office 365 och Windows
10 kommer att ske årligen under mars månad.
Har man några frågor eller funderingar angående ovanstående är det bara att
kontakta Patric Montoya.

•

Patric informerar om återlämnande av journal 3 databas eftersom avtal om
lagring går ut efter två år.

•

Ann: Koppla journal vid byte av personnr. Fått svar från Michael Patriksson
att om vi får ett beslut från Skatteverket där det framgår vilka två
personnummer det rör sig om. Detta beslut bör diarieföras så att det finns
spårbarhet i ärendet. Patienten har redan detta underlag, kopia ska
diarieföras och sedan till Linda Pettersson som genomför själva
journalkopplingen i Cosmic.

•

Kerstin: Demens- samt BVC-mallar uppdateras.

•

Kerstin: Händelsedatum på journalanteckning i Cosmic i primärvården: När
användaren skriver en anteckning i Cosmic blir händelsedatumet i
anteckningen här och nu.
När sekreteraren skriver en anteckning blir händelsedatumet samma datum
som vårdkontakten har (när besöket ägde rum).

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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