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Ny ordförande i VIP-rådet
Susanne Fronda är from nu ny ordförande för VIP-rådet och kommer att hålla i
agenda och kallelser framöver.

Avveckling Auricula och införande av
Journalia

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Ingemar Gardell
Se bifogad PP-presentation. Auricula ska snabbt bytas ut mot Journalia. Finns inga
andra alternativ än Journalia. Överföringen av patientuppgifterna går automatiskt.
Programmet kommer behöva köras dubbelt under en övergångsperiod med både
Auricula och Journalia som verifiering innan Auricula stängs ned. Arkivering är inte
löst för de privata vårdcentralerna vid avslutningen av Auricula behöver data tas om
hand för respektive vårdcentral/vårdgivare. Har nu ett år på sig att lösa
arkiveringen. Efter utbildningen i nya systemet distribueras Journalia ut till
vårdcentralerna. Susanne Fronda efterfrågar en läkare från primärvården att ingå i
arbetet kring införande. Maria Romlin föreslår ALK för medicin Peeter Vinnal.
Ingemar kontaktar Peeter.
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Fg minnesanteckningar – 21 januari
- Nytt listningssystem – uppföljning av om representanter är inskickade?
Maria Romlin informerar om att Intraprenaden har skickat in och det har
även Mitt Hjärta vårdcentral gjort. Övriga vårdgivare påminns att skicka
kontaktuppgifter på representanter till Sara Segerstedt:
sara.segerstedt@regionvastmanland.se
- Instruktion ”Regelverk för kontakttypsregistrering och rapportering av
vårdkontakter i Cosmic” dokumentnummer 50515, egen punkt, se nedan.
-DUVA-rapporten Lab/läkare och kostnad- Den klar och utredd enligt Eva Hallqvist
berodde på en diff mellan DUVA-rapporten och Medrave-rapporten. DUVArapporten stämde med budget. Övriga vårdgivare uppmanas att göra stickprov för
att se om det stämmer överens även för dem, uppföljning av detta på nästa VIP-råd.

Registrera koder – dokument - uppföljning
Kerstin har sammanställt en instruktion för Primärvården som behöver blir
ihoplänkad med den regionövergripande Instruktionen ”Regelverk för
kontakttypsregistrering och rapportering av vårdkontakter i Cosmic”
dokumentnummer 50515. Kvarstår några oklarheter och separat möte för att gå
igenom dessa föreslås, där Erik, Kerstin, Susanne, Ann samt Veronika Myrelid deltar.
Susanne kallar till detta möte och planen är att ha en instruktion för genomläsning
som skickas till alla inför nästa VIP-råd för genomläsning.

Dokumentation AUDIT för att kunna ta fram
statistik
Ann Braneby
Kerstin Bokén undersöker detta och återkopplar på nästa VIP-råd.
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Inventering hur vi arbetar med
självbetjäningsterminal
Maria Romlin
Alla intraprenadens vårdcentraler har tillträdesskydd och självbetjäningsterminalen
ligger utanför tillträdesskyddet. Därför önskas en kod för att komma in på
vårdcentralerna utan att någon medarbetare behöver passa och öppna dörren.
Susanne har skickat in denna fråga till arbetsgruppen för Självbetjäningsterminaler.
Önskemål om kod endast intressant för Intraprenadens vårdcentraler i nuläget.

Dokumentation LSS
Susanne Fronda
Önskemål om tillägg av enbart LSS i anslutningsöversikten som vårdform, se bild,

Susanne lägger in en beställning för detta. Instruktionen dok.nr 42595, behöver då
uppdateras.

Digitala vårdmöten
Susanne Fronda
Det har varit svårt att komma igång i verksamheterna. Ungdomsmottagningen har
fått igång detta bra.
Undrar över vårdgivarnas intresse för digitala vårdmöten? Vårdgivarna är
intresserade men det svåra är få patienterna intresserade. Marknadsföring behövs
och spridning om att möjligheten finns att ersätta ett fysiskt besök med ett digitalt
vårdmöte uppmuntras.
Susanne erbjuder sig att komma ut och informera/utbilda på vårdcentralerna.
Vid föregående VIP-råd lyfte Susanne frågan om att få in vårdkontakten för digitala
vårdmöten på alla vårdcentraler (familjeläkarmottagningen), detta för att
dietisterna ska kunna jobba mer flexibelt och digitala vårdmöten. Vårdkontakten är
nu inlagd.
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Information om papperslös provhantering
Susanne Fronda
PP-Presentation, se bifogat dokument.
En förutsättning för att starta igång är att en automatisk rensning kommer ske av
beställningar som är äldre än 2019. Centrala patientsäkerhetsteamet är inkopplade i
frågan.

Information om remiss till hörcentralen –
hälsocenter
Susanne Fronda
Information om att hopblandning har skett flertalet gånger då dessa två enheter
ligger efter varandra i rullisten. Hörcentralen får remisser som skulle gått till
Hälsocenter. Alla uppmanas att vara uppmärksamma att framtida remisser skickas
till rätt instans.

Koppla ihop vårdtjänst, kontakttyp och
besökstyp
Susanne Fronda
Finns säkerligen fler hopkopplingar som går att göra för att ytterligare minska
antalet klick i Cosmic. Alla uppmanas ta in förslag från sina medarbetare och skicka
in förslag på hopkopplingar till Susanne Fronda:
susanne.fronda@regionvastmanland.se
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Nya instruktioner
Linda Pettersson
35346-4

Uppmärksamhetssignaler i Cosmic Användarmanual

35931-4

Ikoner i Cosmic - Referensguide

35934-6

Kortkommandon Cosmic - Referensguide

34761-18

Beställning av Cosmicbehörigheter

Nya DUVA-rapporter:
Jonas Lundin Lindegren

DUVA-rapporten Stöd och behandling (Uppföljning av internetbaserad KBT
behandling samt ersättning) är på gång, Jonas återkommer med information när
den är produktionssätts (tillägg till minnesanteckningarna rapporten finns nu
tillgänglig).
Vårdgivarfiltret i Medrave arbetas det fortfarande med (tillägg till
minnesanteckningarna, vårdgivarfiltret är fr.o.m 27/2 borttaget).

Övrigt
•

Eva Hallqvist lyfter frågan kring de två Blodtrycksmallarna och
sammankoppling med journalmallen för Hälsobladet. Hälsobladet är
regionsövergripande där ansvarar Jonas Ekström för att se över ett
gemensamt dokument sökordsmall. Förenkling på gång, där det går att få in
journalmallen för Hälsobladet med stöd av hälsosamtal i andra mallar. Ann
framför önskemål att detta är klart före 1 april då första nätverksträffen för
hälsokoordinatorer och hälsosamtalsledare äger rum för att kunna gå ut
med denna information i samband med dessa träffar.

Nästa VIP-rådet 19 mars

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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