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NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Gun Haga, Kerstin Bokén, Jonas Lundin Lindegren, Simin Videhult, Monika
Burman, Eva Hallqvist, och Ann Braneby

DELTAR VIA SKYPE

ÅTERBUD

Magnus Loman

Susanne Fronda, Linda Pettersson, Maria Romlin, Nils-Erik Limbäck och Ortwin Herterich

Fg minnesanteckningar – 19 november
Papperslös provhantering, information från Susanne Fronda;
Instruktion håller på att tas fram. Man önskar en arbetsgrupp som får vara
med och testa och säkerställa flöden som är tänkta och även instruktionen
Efterfrågar därför även några medarbetare från de privata vårdcentralerna
som kan vara med och testa (någon lab-personal och gärna någon som
beställer prover).
Meddela dessa medarbetares namn och e-postadress till Susanne Fronda:
susanne.fronda@regionvastmanland.se
Det kommer varaen testtid av flöden och det tar max 4 timmar

-

Återkoppling gällande att ha diagnos-och åtgärdskod tvingande i
läkarmallen eller alla mallar. Om man är intresserad av att ha
tvingande diagnos-/åtgärdskod i olika journalmallar, får man lägga ett
ärende till Cosmicsupporten. Ann Braneby tydliggör att 0:an i
vårdgarantin, dvs bedömningen som görs av dsk/ssk i
telefonrådgivningen är en bedömning om patienten behöver vidare
kontakt med vårdcentralen och dessa journalanteckningar
(telefonanteckning) behöver inte ha registrerade diagnos-och/eller
KVÅ-kod. Det är endast kvalificerad telefonkontakt för
vårdgarantipatienter som tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar
ett besök som den medicinska bedömningen ska registreras med
diagnos-och/eller KVÅ-kod.

-

Lägga till hälsobladsmallen i andra journalmallar. Återkoppling från
mötet med KCH. Inväntar svar från VS och Psykiatrin då även
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-

Kontaktperson Ann Braneby, ann.braneby@regionvastmanland.se
Post
Region Västmanland,
Regionhuset, 721 89 Västerås

Besök
Regionhuset, ing 4, Västerås

Telefon (växel)
021-17 30 00
Telefax
021-17 45 09

Organisationsnummer
232100-0172
VAT-nr
SE-232100017201

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

1 (3)

Datum 2019-12-17

Hälsobladet används där. Önskemål från primärvården att lägga in
hälsobladets journalmall i flertalet andra journalmallar för att minska
på administrationen för medarbetarna i primärvården och underlätta
dokumentationen då de inte behöver dokumentera i två olika
journalmallar under ett och samma besök.
Denna förändring medför nackdelen att andra kliniker inte kommer
kunna se detta i vyn till vänster i Cosmicjournalen att hälsosamtal
med stöd av hälsobladet är genomfört för patienten tex vid ett tidigare
besök på vårdcentralen. Finns också en möjlighet se att Hälsobladet är
genomfört i patientöversikten. Om förändringen genomförs kommer
det ändå gå att söka fram att Hälsobladet använts genom att söka på
sökorden.
Hälsobladet är regionövergripande och avstämning med VS och
Psykiatrin behöver göras innan beslut för att genomföra dessa
förändringar kan tas, återkoppling och eventuellt beslut på nästa VIPråd i januari.
-

ICD-10-PV. Beslutet från tidigare VIP-råd kvarstår, men frågan
kommer belysas igen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nya instruktioner:
Kerstin Bokén:
Regelverk för kontakttypsregistrering och rapportering av vårdkontakter i Cosmic,
dok. nr 50515:
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/50515
Kommer information om instruktionen i ett infobrev från Elektronisk journal.

Nya DUVA-rapporter:
Jonas Lundin Lindegren
Inga nya

DUVA-rapporten Lab/läkare och kostnad
Eva Hallqvist
Differens gällande kostnaderna, ett annat utfall i rapporten, utredning pågår där
Frida Ljungbjörk är inkopplad, Jonas Lundin Lindegren stämmer av med detta med
henne.
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Förbättringsförslag Cosmic
Gun Haga
Praktikertjänst önskar förbättringar i Cosmic gällande följande:
¤ Noteringar i tidboken är anonyma, går ej se vem som har spärrat i tidboken.
Spårbarhet vem som gjort noteringen önskas.
¤ Journalutskrifter hade tidigare filterfunktion, önskar få tillbaka denna funktion när
de kunde skriva in ett datumintervall och skriva ut.
¤ Kassa patienten i reception står senast ändring, spårbarheten blir fel i tidsbokning.
Kerstin Bokén lyfter alla 3 önskemål på förbättring i Cosmic vidare.

Övrigt
-

Anders Ahlgren informerar om förändringar för VIP-rådet nästa år. Det är
dock inget som är klart, utan man kommer att se över VIP-råd och andra ITutvecklingsforum.

-

Kerstin Bokén lyfter ett Cosmicärende om att lägga till sökorden
överkänslighet och vikt i journalmallen ssk-korta. Beslut på dagens VIP-rådet
att lägga till dessa sökord. Kerstin ansvarar för att detta genomförs.

Nästa VIP-råd 21 januari, då deltar Mattias Damberg.
Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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