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MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Kungshatt

TIDPUNKT

27 augusti kl. 14-16

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Linda Pettersson, Susanne Fronda, Gun Haga, Monika Burman, Eva
Hallqvist, Nils-Erik Limbäck och Ann Braneby

DELTAR VIA SKYPE

Ortwin Herterich
Kerstin Bokén, Jonas Lundin Lindegren, Magnus Loman, Simin Videhult, Åsa Rabb Lundin

ÅTERBUD

Införande ExorLive och avveckling av
Mobilius
Helena Lagerlöf

Mobilus avvecklas och kommer att ersättas med ExorLive. ExorLive är en
molnlösning och uthopp från Cosmic sker likadant som tidigare. Utbildningar
planeras, både på plats och webb-utbildning.
Frågar och funderingar kontakta Helena Lagerlöf direkt:
helena.lagerlof@regionvastmanland.se

Fg minnesanteckningar – 13 juni
Fg minnesanteckningar –13 juni
Ny webbtidbok för läkare har ej verkställts pga att man inväntar
återkoppling från Citypraktiken.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Eva Hallqvist önskemål om att få labprovställning och kostnad för varje prov
fördelat per läkare är ej möjligt i nuläget. Eva uppmanas att ta upp på labrådet via de privata vårdcentralernas representant. Även övriga vårdgivare i
VIP-rådet ser fördelar med denna fakturaspecifikation.
Extern länk från Cosmic till NKK är på gång, beställning ligger.
Ortopedremissmallen fortfarande inte klar. Vårdgivarna önskar inga
tvingande fält i remissmallen. Anders Ahlgren kontaktar Martin Andersson
och påminner om revideringen av ortopedmallen.

Kontaktperson Ann Braneby, ann.braneby@regionvastmanland.se
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Koppla ihop besökstyp, kontakttyp och
vårdtjänst, fatta beslut
Susanne Fronda
Förslaget som Susanne arbetat fram gällande att koppla samman vissa
kontaktyper med besökstyp och vårdtjänst för att minska antalet knapptryck i
Cosmic har nu alla haft möjlighet att komma in med synpunkter på. Få synpunkter
har inkommit.
Beslut på VIP-rådet idag att Susannes förslag godkänts. Detta är en början på
fortsatt möjlig utveckling av sammankopplingar med kontaktyp, besökstyp och
vårdtjänst.
Susanne lägger en beställning och planen är att detta är igång 1 oktober
beroende om konfigurationerna är klara tills dess. Susanne får också i uppdrag
att göra en instruktionsunderlag. Avrapporteras på nästa VIP -råd

Cosmic till privata specialistmottagningar
Anders Ahlgren
Anders informerar om tidschemat, ytterligare ett kliv i breddinförande, se bilden
nedan med datum när de olika verksamheterna är igång och remisser går att
skicka i COSMIC.

Webbtid för resevaccin
Susanne Fronda
Upplagd, finns redan idag webbtid resevaccin 10 min. Vill man ändra till annan
text utåt till patienten, till exempel byta ut resevaccin till TBE-vaccin, ska man
lägga ett ärende till Cosmic.
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Makulera felaktig beställning av prover i
Cosmic
Monika Burman
Ifall någon av misstag råkat beställa labbprover på fel patient och skickat iväg
det går detta inte att makulera i Cosmic. Labb (i Fagersta) kan makulera i sitt system
men beställningen ligger kvar i Cosmic. Nästa gång patienten kommer till Labb får
de upp beställningen igen och tar då prover på patienten som inte ska tas – de får
också betala för dessa prover
Linda Pettersson informerar om att en lösning är att be labb skicka ett
makuleringssvar i Cosmic.

Statistik DUVA över patienter som ersatts
pga väntetid över 30 min
Monika Burman
Går det att få ut statistik i DUVA eller någon annanstans på patienter som fått
tillbaka pengar för ett besök för att de fått vänta längre än 30 minuter?
Vårdcentralen får väl ersättning för besöket då det trots allt blir av (men försent)?
Regionen får vid dessa tillfällen inte heller någon patientavgift eller regleras detta
med att Vårdcentralen får stå för patientavgiften?
Finns denna statistik i DUVA på hur många patienter som fått tillbaka pengarna för
sitt besök då de fått vänta längre än 30 min?
Frågan går till Jonas Lundin Lindegren som återkopplar på nästa VIP-rådet i
september.
Om det försenade besöket blir av registreras besöket och vårdcentralen erhåller
besöksersättning, men Vårdvalet får ej in patientavgiften.

Nya instruktioner:
Inga nya instruktioner

Nya DUVA-rapporter:
En DUVA-rapport är på gång antingen ny eller en uppdatering av befintlig (Antal
kontakter) för att mäta förstärkta vårdgarantin gällande vårdgarantibesök, diagnosoch/eller kvå-kodning per yrkesgrupp samt vilka vårdgarantibesök som saknar
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registrerad kod fördelat per yrkesgrupp. På möten med SKL redan under förra året
uppgav de att QlickView skulle ge oss detta analysunderlag och
uppföljningsmöjlighet vilket vi förlitade oss på. Men QlickView kan ännu inte
levererar detta och det är oklart när SKL kan få QlickView att fungera som det är
tänkt. Nästa möte med nationella projektgruppen för tillgänglighet på SKL är den 9
oktober och förhoppningsvis mer information efter det.

Övrigt
-

Eva Hallqvist berättar att de är på gång med att starta Flow 4:e september,
chattfunktion och/eller videolänksamtal. Behöver lösa vilken kontakttyp
ska användas eller behöver ny skapas för chattfunktionen samt ny
journalmall för chatt behövs. Linda tar frågan med sig till Kerstin för
uppdrag att komma med förslag gällande kontakttyp. Eva kontaktar Cosmic
ang. journalmallsförslag. Återkoppling kring kontakttyp och journalmall på
nästan VIP-råd.
Regionstyrelsen tar idag beslut, se bifogad ärendebeskrivning.

Nästa VIP-råd 17 september

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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