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NÄRVARANDE

Linda Pettersson, Erik Hedström, Anna Lindberg, Maria Romlin, Gun Haga, Kerstin Bokén,
Anders Ahlgren, Jonas Lundin Lindegren, Monica Burman, Simin Videhult
Skype – Magnus Loman

Fg minnesanteckningar – 17 september
Rättelse - Fel ang nya webbtider för BVC: Hembesök ska inte vara Webbtider.
Minnesanteckningarna läggs därefter till handlingarna.

ICD-10-PV
Anders Ahlgren redogjorde kort vad som skett gällande frågan om ICD-10-PV under
det gångna året.
Förvaltningen av ICD-10-PV har inte fungerat. Deltagare på dagens VIP-råd är eniga
om att ICD-10-PV tas bort för alla från och med 1 januari 2020. Riktlinje
”Diagnosregistrering, dok.nr 45590” gäller och innebär enligt ställningstagande från
tf hälso- och sjukvårdsdirektör att även primärvården ska använda ICD 10 SE.
Alla vårdcentraler uppmanas att redan nu ta bort ICD-10-PV som förval (alla
offentliga vårdcentraler har ICD-10-PV som förval). Maria Romlin och Susanne
Fronda informerar ”sina” vårdcentraler. De privata vårdcentralerna kontaktar
helpdesk för att få hjälp att ta bort ICD10-PV som förval. Linda Pettersson tar fram
en lista över vilka vårdcentraler som har PV som förval.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

ICD 11 kommer tidigast i januari 2023.

Auricula
Se presentation.
NOAK patienterna kommer kunna hanteras i Cosmic. Ett nytt ordinationsverktyg ska
anskaffas för Waranordinationer. Ett nytt system ”journalia” ska demonstreras den
19 november. Alla som vill har möjligt att delta via Skype, anmälan görs till Erik
Hedström (erik.hedstrom@regionvastmanland.se).
Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@regionvastmanland.se
Post
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Det blir en utmaning att få Journalia (om man väljer att gå vidare med det systemet)
på plats i tid innan Auricula försvinner i maj.
Rutin för hantering av NOAK i Cosmic ska tas fram av Cosmic-förvaltningen.

Instruktioner/manualer
Vem ska äga instruktioner/manualer som är specifika för primärvården?
Instruktionerna nedan ”ägs” av CD, godkända av Jonas Ekström. Vem bör äga dessa
instruktioner och säkerställa så att de hålls uppdaterade?
 Läkemedelsflöden för primärvård i Cosmic, dok.nr 37333
 Hantering av Doxyferm i Cosmic – primärvården, dok.nr 37656
 Vaccination mot tuberkulos på BB och BVC, dok.nr 37069

Vårdtjänst/kontakttyper/besökstyp
Instruktionen behöver kompletteras innan publicering, Erik säkerställer att detta
blir gjort. Instruktionen bifogas minnesanteckningarna.
”Koppla ihop kontakttyp, vårdtjänst och besökstyp i Cosmic för Primärvården,
dok.nr 49775”

Byte av vårdtjänstnamn för BVC
Byte av vårdtjänstnamn för BVC. Jessica Roos som är BHV-samordnare har varit med
och drivit detta och hon går ut med information till alla BVC-ssk via BHV-nytt men
informationen behöver även komma till VIP-rådet
Idag heter webbtidboks-vårdtjänsterna:
Web 18 mån kontroll
Web 2,5 års besök
web 4 års kontroll
Web 5 års kontroll
Ovan namn kommer att tas bort och följande kommer istället:
webbkontroll 30 min
Webbkontroll 45 min
Webbkontroll 60 min
Detta för att det ska bli enklare för BVC-ssk och patienterna vid bokning.
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Nya instruktioner:
Inget att rapportera.

Nya DUVA-rapporter:
Laboratoriemedicin - privata vårdcentraler, ligger under Privata vårdgivarePrivat Vårdcentraler

Övrigt
Gruppbrevlådor – Vårdcentraler
I projektet att införa Cosmic i Västerås stad har man uppmärksammat att det är
dålig bevakning på vissa vårdcentralers gruppbrevlådor. Projektet kommer skicka
ut påminnelse till de vårdcentraler som inte sköter detta.

Ny kontakttyp
Nya kontakttyper för chatt, mail och brev ”Skriftlig kontakt” införs inom kort.
Idag finns brev som val under administrativ kontakt men det valet försvinner och
ersätts med ”Skriftlig kontakt”.
Diagnos och åtgärdskod måste sättas för att det ska bli en ”kvalificerad skriftlig
kontakt”. Åtgärdskoder måste även sättas för att det ska bli tydligt vilken typ av
kontakt det är såsom mail-, brev- eller chatt-kontakt.
Kerstin och Veronica håller på att ta fram en instruktion. Ann och Erik måste
säkerställa så att den instruktionen kopplas till instruktionen gällande förstärkt
vårdgaranti.
En ny DUVA-rapport måste tas fram för att kunna fånga dessa kontakttyper.
För att det ska bli kodat som en kvalificerad kontakt (samtal/besök/skriftligt) så
måste kontakten kodas i efterhand för det är inte förrän då man faktiskt vet vad det
blev för typ av kontakt.
Nya kontakttyper från årsskiftet är ”Teambesök/Gruppbesök”.

Cosmic
PTJ (Gun Haga) påtalade stora problem med Cosmic efter senaste uppgraderingen.
Det har blivit ett arbetsmiljöproblem. Linda Pettersson deltog på vårdvalsrådet förra
veckan och fångade där upp en hel del Cosmic-problem. Alla uppmanas att titta på
minnesanteckningarna från senaste vårdvalsrådet som finns på vårdgivarwebben.
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Linda påtalade även vikten av att anmäla in alla fel och problem som uppstår till
helpdesk. Det blir väldigt svårt för CD att fånga upp och reda ut problemen annars.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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