Datum

MÖTESRUBRIK

VIP-råd

PLATS

Distans via Teams

TIDPUNKT

Tisdagen den 26 januari, kl 14:00-16:00

NÄRVARANDE

Ann Braneby, Eva Hallqvist, Ann-Sofia Jansson, Gun Haga, Jonas Lundin Lindgren, Linda
Pettersson, Magnus Loman, Karin Almén Åberg, Simin Videhult, Victoria Knudsen,
Susanne Fronda

Inledning
Susanne inleder mötet och hälsar alla välkomna till år 2021:s första VIP-råd.
Fokusområden och planering för vårens VIP-råd:
Januari
Genomgång av taligenkänning – hur fungerar det?
Februari
Triagering, Plattform 24
Mars
eTjänster (omvänt flöde, webbtidbok – digitala vårdmöten)
April
Digitala vårdmöten – gruppmöten
Maj
Information från Inera, cosmicnyheter, app Min hälsa (Jonas Ekström)
Juni
Håller tillfälle öppet för planering

Fg minnesanteckningar 20 november 2020
BHV-anslutning
Linda Pettersson informerar om att BHV-anslutning inte är uppsatt ännu. Ingen
förändring just nu under pandemin. Vi lyfter denna punkt till en ny punkt
uppföljning så har vi det under bevakning.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Arbetsgrupp webbtidbok
Vi har inte kommit fram till någon arbetsgrupp än men Susanne funderar och ger
förslag om arbetsgrupp och arbetsform.
Obligatoriska sökord i remiss
Jonas Ekström presenterade förslag till sökord i gastroskopiremiss och för SVF på
VIP-rådet i december. Eva Hallqvist fick i uppdrag att höra med läkarna om detta
förslag. Eva återkopplade på dagens VIP-råd att läkarna inte är positivt inställda till
remisser med sökord och övriga på VIP-rådet håller med. Susanne tar denna fråga
vidare till allmänläkarkonsulten Amanda Alm.
Utdata lokala analyser
Önskemål om att utveckla DUVA-rapport för lokala analyser (lab). Susanne har
undersökt möjligheten att få fram denna statistik i Medrave. Efter diskussion så ser
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vi att det är bäst att ha denna rapport i DUVA. Susanne skriver ett
utvecklingsuppdrag till DUVA.

Information
Papperslös provtagning
•

Susanne informerade om att det sker avstämningsmöten varje vecka med
Provtagningsenheten och lab för att rätta till eventuella fel. Alla från VIPrådet ger en bild av det fungerar jätte bra med papperslös provtagning.

Journalia
•

Susanne informerar om arbetet framåt med Journalia. Projektgruppen som
varit vid införande av Journalia är numera en arbetsgrupp. Vi arbetar med 3
parallella spår:
o

Utreda våra egna rutiner inom regionen för att se över om det är
något arbetssätt som gör att det blir fel och osäkert i Journalia

o

Ser över det som är rena systemfel och omvärldsbevakar övriga
regioner som har Journalia

o

Se över möjlighet till att ”lyfta” ur Noak-patienter från Journalia

Taligenkänning
•

Susanne informerade lite mer om taligenkänning, förutsättningar för att
starta igång, lite tips att tänka på samt visade en film, allt finns med i
powerpointen, var god se den för mer information. Om ni är intresserade så
hör ni av er till Susanne.

•

Pris
o

Läkarlicens 500 kr per licens och månad

o

Övriga334 kr per licens och månad

Nya instruktioner
•

Cosmic
o

Centuri: publicering gällande 53042-2 SweDiabeteskids (SDK) i
Cosmic – lathund
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•

o

Centuri: publicering gällande 11636-7 Nationella Diabetesregistret
(NDR) i Cosmic- lathund

o

Centuri: publicering gällande 55411-1 Förflyttningar inom
slutenvården -Användarmanual Cosmic

o

Centuri: publicering gällande 52155-7 Behörighetstilldelning i
Cosmic under jourtid med anledning av Covid-19

o

Centuri: publicering gällande 55368-3 Registrering av Covid-19
vaccination i Cosmic

o

Centuri: publicering gällande 55369-2 Registrering ac Covid-19
vaccination i Cosmic-reservrutin

o

Centuri: publicering gällande 44495-5 Digitala vårdmöten.
Användarmanual

DUVA
o

Inga nya instruktioner.

Övriga frågor
•

Vaccinationsflöde säsongsinfluensa
o Susanne informerar om att ett möte med kommunen är inbokat den 25
mars angående arbetsflöde säsongsinfluensa. Vi ser ljust på ett bra
arbetsflöde med roboten.

•

Frågan om samtycke och remisser ska tas upp på kommande ALKnätverket den 10 feb. Återkoppling kommer kunna ske på kommande
VIP-råd

Uppföljning och bevakning
•

BHV-anslutning
Vi följer denna punkt och när utrymme finns så ändras konfiguration
för visning av BHV-anslutning
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