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VIP-rådet framöver
Jonas Ekström
I samband med omorganisationen har Jonas fått utökat uppdrag som medicinsk
digitaliseringschef. I rollen ingår att hålla ihop råden VIP, VIS och VIK (för
kommunerna) och hur man ska jobba enhetlig. Vårddokumentationen är gemensam
och av vikt att göra lika.
Diskussion kring VIP-rådet, vad som fungerat bra, vad som bör behållas och vad
vårdgivarna önskar.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

VIP-rådet upplevs som välfungerande och tillräckligt med möte 1 gång i månaden.
Standardiseringen är viktig, att alla ska göra på samma sätt oavsett privat
vårdcentral eller intraprenad, gällande arbetssätt och instruktioner som ska följas.
Viktigt att klargöra vad som får beslutas i VIP-rådet och vad som ska beredas till
Vårdvalsrådet för beslut.
Maria Romlin lyfter att Vårdval Primärvård bör ha en representant även
fortsättningsvis, för helhet gällande arbetssätt för t ex besöksersättningar. Maria
lyfter även frågan om medicinsk kompetens, vilken ska bjudas in till mötet vid
behov.
Hur vill man att Cosmic ska fungera? Ändamålsenligt och effektiv.
Cosmic har ögonen för att saker som också tagits upp på VIP-rådet även kan vara
användbart inom specialistvården. Digitaliseringsprojekt, webbtidboken.
För prioritering utveckling ses alla verksamhetschefer 1 gång per termin.
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
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Inget beslut idag kring VIP-rådets framtid, Jonas önskar återkomma med besked,
därför fortsätter VIP-rådet även nästa månad enligt redan inplanerat möte.

Nytt listnings-och ersättningssystem
Sara Segerstedt och Marie Larsson
Förvaltningen för digitaliseringsstöd. Nytt listningssystem, se bifogad PPpresentation.
Behöver hjälp av verksamhetsrepresentanter med acceptanttest med minst 4
stycken som vill var med; fördelat på minst 2 st från intraprenaden och 2 st från
privata vårdcentralerna. Instruktionen kommer att vara färdig och testas i samband
med acceptanttestet.
Meddela representanter till: sara.segerstedt@regionvastmanland.se senast innan
nästa VIP-rådet 25:e februari.

Fg minnesanteckningar – 17 december
Hälsobladet: Jonas Ekström har åtagit sig att diskutera med Cosmicförvaltningen innan eventuell ändring för att kanske hitta en lösning som gör
att man både kan dokumentera i vanliga journalmallar och ändå se det
samlat i en vy. Det är ju något vi gör med viss annan info, ex informationen i
”allmän basinformation”.
Instruktionen för papperslös provsvarshantering är klar och ska nu testas
därefter ev. justeringar. De som är med och testar arbetsflödet är lab,
sjukhuskliniker och vårdcentraler. Servicehälsan är enda privata
vårdcentralen som är med och Susanne efterfrågar flera representanter från
privata vårdcentraler och välkomnar fler, maila namn och e-post till
Susanne: susanne.fronda@regionvastmanland.se
Instruktion ”Regelverk för kontakttypsregistrering och rapportering av
vårdkontakter i Cosmic” dokumentnummer 50515, rör mesta dels
specialistvården:
2.2 I Cosmic ”Registrera koder”
I Cosmic finns det en vårdadministrativ aktivitet som heter
”Registrera koder”. Denna tjänst används idag enbart av
specialistvården inom Region Västmanland. Alla
hänvisningar i detta dokument till ”i Cosmic ”Registrera koder””
gäller således enbart specialistvården.
Alla kontaktyper finns i Cosmic och finns för alla därför har instruktionen
upplevts förvirrande för primärvården. Önskemål från vårdgivarna att en
särskild instruktion med vad ur denna som rör Primärvården. Linda, Kerstin
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och Susanne förbereder instruktionen till VIP-rådet den 25 februari. Vårdval
Primärvård blir ägare av instruktionen.

DUVA-rapporten Lab/läkare och kostnad. Differens gällande
kostnaderna, ett annat utfall i rapporten. Frida Ljungbjörk har haft kontakt
med Eva Hallqvist och utredning pågår.
Förbättringsförslag Cosmic, återkoppling i röd text samt se bifogad fil
Ny läsvy i journalen.
Förbättring:
De vill att man ska kunna se vem som gjort en notering i tidboken?
Fungerar inte idag, men det finns ärende registrerat hos leverantör.
Försämring efter R8.2:
Journalutskrift blivit sämre efter uppgraderingen till R8.1. Går ej att välja
vilken utskrift som ska skrivas ut? Filtreringen var bättre tidigare.
Vissa försämringar sedan införande av CD1, finns ärenden inrapporterade
till leverantör.
Bifogad fil har använts för nyheter i CD1 och hur filtreringen fungerar.
Går ej att spåra vem som bokat, ser vem som ändrat bokningen?
Finns ärende rapporterat till leverantör.

Nya instruktioner:
Linda Pettersson
Här kommer uppdaterade instruktioner:
50515-1

Regelverk för kontakttypsregistrering och rapportering av
vårdkontakter i Cosmic

35931-3

Ikoner i Cosmic - Referensguide

35934-5

Kortkommandon Cosmic - Referensguide

Nya DUVA-rapporter:
Jonas Lundin Lindegren

Inga nya DUVA-rapporter.
Ann berättar om att DUVA-rapporten Antal kontakter primärvård nu i
eftermiddag är uppdaterad med nya flikar för att även kunna följa upp den
förstärkta vårdgarantin och den utvidgade primärvårdsuppföljningen. Nya
flikar är: Vårdgarantibesök, Vårdgarantibesök detalj och Återbesök och
Återbesök detalj med eller utan diagnos och/eller KVÅ-kod och per yrkesgrupp.
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Mer information om rapportens nya flikar kommer och vid funderingar kring
dessa kontakta Erik Hedström eller Ann Braneby.

Möjlighet att se tidböcker för de som tidigare
arbetat på vårdcentralen
Monica Burman
Linda informerar att det inte går att gör själv för vårdcentralen, men om man har
behov av dessa tidböcker så får man ringa Cosmicsupporten som tillfälligt kan lägga
tillbaka tidboken.

Skriftlig distanskontakt, team-och
gruppbesök
Susanne Fronda
Se ovan under föregående minnesanteckningar, det är på gång en instruktion som
gäller för primärvården.

SMS- Mödrabarnhälsovårdspsykologer –
vårdtjänster
Susanne Fronda
De önskar kunna skicka sms och behöver två nya vårdtjänster för att kunna ha
denna funktion med sms-vårdtjänster, detta godkänns av VIP-rådet.

I Cosmic kunna ställa muspekaren på senaste
receptet och se datumet för förskrivningen
Gun Haga
Vilket man kunde göra tidigare. Det är en kvalitetsförhöjning om vi lätt kan räkna ut
om det är dags för förnyelse eller ej. Linda tror att det med uppgraderingen kommer
en liten förbättring men dock inte lika bra som tidigare.
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Informationspunkter:
-

Erik Hedström och Ann Braneby informerar om att
Tillgänglighet projektet Förstärkt vårdgaranti Primärvård
går över i förvaltning för Region Västmanland, dvs har nått
steg 9, se nedanstående bild. Arbetet i förvaltning innebär
fortsatta återkopplingar till verksamheten. Erik och Ann har i
januari haft sådana möten med intraprenadens alla chefer
och två privata vårdcentraler.

-

Medrave gick ut med information om att en uppgradering med ny
grafisk design. Tyvärr visade det sig vara en stor förändring och en
ny version av Medrave som IT arbetar med att lösa, vilket sker via
en tyst installation dvs går att arbeta som vanligt i programmet
under tiden.

-

I Cosmic ordna så att kallelse till besök för barn skickas till
båda vårdnadshavare när de har olika adresser? – Ann
Braneby. Går ej i nuläget, kallelse skickas endast till adressen
där barnet är folkbokförd.

Övrigt

Taligenkänning; hur vi ska dokumentera - vem gör vad
diagnossättning -Susanne Fronda. Susanne var på
projektmöte i går till pilotvårdcentralen Ullvi-Tuna, dsk där
har testat funktionen och dokumentationstiden har
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halverats. Vårdgivarna är mycket intresserad
taligenkänning.
Arbetssättet i taligenkänning kring diagnos-och KVÅ-kod
registrering för läkare, finns två arbetssätt: Läkaren behöver
registrera diagnoskoden manuellt eller säger diagnos som
hamnar i fritext och sedan meddelar sekreterare som
registrerar diagnoskoden. Digitala kallelser - Gun Haga,
Susanne berättar att det redan är ett projekt, men först måste
papperslös provsvarshantering vara klart innan man tar
taligenkänning som nästa steg.

Nästa VIP-rådet 25 februari.

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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