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NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Karin Torberger, Jonas Lundin Lindegren, Patric Montoya, Veronica
Myrelid, Victoria Knudsen, Kerstin Bokén, Simin Videhult, Ann Braneby, Rune Kaalhus

Fg minnesanteckningar – 16 oktober
Inget att rapportera.

Statistik - internettbaserat stöd och
behandling
Kerstin Bokén och Veronica Myrelid
Se bifogad presentation
Presentation av framtaget förslag på dokumentation av internetbaserat stöd och
behandling. Förslaget har presenterats i VIS-rådet och fått ok där. Man arbetar
vidare med att titta på förändring av bokning av grupp och teambesök.
Det är bra om vi rapporterar på samma sätt både inom slutenvården och
primärvården. Då kan vi använda samma rapporter och jämföra statistiken.
VIP-rådet står bakom framtaget förslag.
Önskemål från vårdgivarna att i Cosmic alltid få dagens datum som förvalt och om
man vill ändra får man göra det manuellt? Linda tar med sig frågan och återkommer.
Ersättning för stöd och behandling utgår vid avslutad behandling.

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Oklart hur avtalet ser ut gällande hur Livande fakturerar oss, efter påbörjad
behandling eller efter avslutad Victoria kollar i avtalet och återkommer.
Innan man kan komma igång mer Livanda måste personalen utbildas. Utbildningen
tar ca 4–6 timmar. Livanda kommer hit och utbildar. Förhoppningen är att komma
igång med utbildningarna i början av nästa år. En första information om hur man
ska gå tillväga för att nyttja tjänsten, stöd och behandling skickas ut i början av
januari.
Förvaltningen ansvarar för att beställa de rapporter som behövs för att få fram
statistik gällande dessa behandlingar.

Kontaktperson Anna Lindberg, anna.lindberg@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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Projektet ”Digitaliseringsstöd i PV”
Digitala vårdmöten
Jesper Lööf, projektledare, har begärt återkoppling på hur många besök som
genomförts, under de inledande veckorna av pilottiden.

Webbtidbok 3.0
Ingen ny information från Inera. Det ska bli möjligt att koppla formulär till tidboken,
dock ej formulär integrerade med Cosmic.

Formulärtjänster
Så fort Victoria (e-tjänster) får behörighet till formulärtjänsten kan de börja testa
och se hur formulären ska användas. Svaren kommer landa i Kibi och inte i Cosmic.
Det kvarstår även en del frågetecken att reda ut bl a hur vi ska gå igång med
tjänsten? Ska alla 20 formulär som är framtagna vara aktuella? Var ska ansvaret för
uppdatering och framtagande av formulären ligga?
Epic – formulärtjänst som används av bl a CKF, det finns ingen förvaltning av den
tjänsten. Victoria ska ha möte i veckan för att få mer information om Epic.

Patientens egen provtagning
Klamydiatjänsten försvinner inom kort och ersätts då av PEP-tjänsten (patientens
egen provtagning). Införande av PEP-tjänsten har högsta prioritet för Etjänstförvaltningen då den måste vara igång i mitten av december. Labb vill så
småningom automatisera tjänsten.

Lumirarapport
Karin Rolfsdotter Dahlberg, Sari Puttonen
Se bifogad presentation.
En framtagen Duva-rapport för primärvården för att kunna följa de standardiserade
vårdförloppen, SVF presenterades. Det går att titta på olika enhet men inte på varje
unik läkare. Vårdcentralerna kan se statistik på alla vårdcentraler i länet och därmed
också jämföra sig med varandra.

Dokumentation och registrering
korttidsplatser
Karin Torberger
Idag är tanken att en vårdcentral har ansvar för alla korttidsplatser oavsett var
patienten är listad. Journalen skrivs då på den enheten som läkaren tillhör. När
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patienten sedan åker hem eller till Säbo är det inte säkert att man vet at det finns
journalinformation på en annan enhet. Hur blir det med otrohetsbesök? Hur
säkerställer man att det finns ett godkännande från patienten när det är över
vårdgivargränser?
Dokumentationen om patienten hamnar på den enheten där vårdpersonalen är
inloggad och inte på patientens listade vårdcentral.
Anteckningar som görs på korttidsboendena tenderar att ”försvinna” bland annan
dokumentation i Cosmic dvs är svår att återfinna om man inte vet exakt var man ska
leta.
Zethelius har en egen enhet i Cosmic, eventuellt borde även Gryta som också är ett
stort korttidsboende ha en egen enhet i Cosmic.
Patientens godkännande behövs när man vill/behöver gå över vårdgivargränser i
journalen. Se instruktion ”Rätt att ta del av journaluppgifter vid sammanhållen
journalföring”.
Hur kan en läkare på ett enkelt sätt se i Cosmic var patienten sökt vård tidigare? CD
tar mes dig frågan för att se över om det finns någon bra lösning på detta.
På Zethelius använder Läkargruppen ”administrativ kontakt” i Cosmic och då utgår
inga otrohetsbesök.
Inriktning bör var att våra korttidsboenden inte ska ses som öppen vård och då kan
man använda ”administrativt besök i Cosmic (= daganteckning).

Cosmic privata specialistmottagningar och
kommunerna
Karin Torberger
Cosmic ska öppnas mot privata specialistmottagningar och mot kommunerna. Vi
behöver se över hur vi hanterar medgivande från patienten, är inte ok.
Det finns en rutin framtagen gällande detta. Det måste finnas en vårdkontakt och
patientens medgivande. Enligt Karin hanterar vi inte patientens medgivande på ett
korrekt sätt.
I alla remissmallar borde det finnas en ruta gällande samtycke för patienten. CD tar
med sig denna önskan till VIS-rådet. VS borde ställa krav på detta i sina
remissmallar.
Scanning
Om en vårdcentral har underlag som man bedömer är journalhandlingar så ska dem
scannas in. Underlaget skickas till scanningscentralen. Underlaget måste vara
sökbart.
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Lågtröskelmottagning
Karin Torberger
En sprututbytesmottagning håller på att startas upp. Verksamheten kommer finnas
tillsammans med hemlösemottagningen i Västerås. De som går på
hemlösemottagningen är oftast listade på olika vårdcentraler och en otrohetspeng
tas ut vid besök.
Sprututbytet bör registreras som en administrativ kontakt (ingen otrohetspeng).
Däremot blir det ett mottagningsbesök som tidigare (otrohetspeng) då patienten
besöker hemlösemottagningen för enklare sjukvårdsbehandling.

Utvidgad uppföljning och förstärkt
vårdgaranti
Gunilla Corp
Arbetet pågår för att möjliggöra att skicka in filer. Lagen träder i kraft 1 januari
2019. Arbetet med implementering av nya lagen kommer ske under våren. Vi räknar
med att ha kvalitetssäkrade siffror till hösten.

Sökord i ssk/dsk mallarna
Fråga inskickad från Susanne Fronda
Ssk/dsk har en telefonmall och i denna mall önskar man lägga in sökordet
diagnos/åtgärd. Detta för att rehabkoordinatorerna har börjat jobba med åtgärdskod
och använder telefonmallen.
VIP-rådet säger ok till önskat förslag men det ska inte vara obligatoriskt.

Kommunikation Elektronisk journal –
Vårdgivarwebben
Linda Pettersson
CD arbetar med en kommunikationsyta på vårdgivarwebben för att nå alla dvs även
de privata vårdgivarna och kommunerna. Alla manualer kommer göras publika för
att alla ska komma åt dem.
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Nya instruktioner
44707

Link 2.0 - Användarmanual

45278

Instruktion gällande Link-enheter

44565

Registrering av fast vårdkontakt i Cosmic

35934

Kortkommandon Cosmic - Referensguide

35931

Ikoner i Cosmic - Referensguide

42417

Webcert (e-intyg) via Cosmic - Användarmanual läkare

43054

Vårdtjänster, standard för webbtidbok i primärvården

39734

Influensa- och pneumokockvaccination - dokumentation och
kassahantering - Användarmanual

44495

Digitala vårdmöten i Cosmic - Användarmanual

36720

Pascal 2.1- Handbok

36672

Nationell patientöversikt NPÖ 3.0- Användarguide

29129

Resursplanering - Användarmanual

Rapport från Verksamhetsuppföljning
Jonas Lundin Lindegren
 Behörighetsstyrning av diktatrapporten - ok
 Borttagning av rapporten Samordnad individuell Plan (SIP), den ersätts av
en ny - ok
 Produktionssatta rapporter/förändringar i rapporter – klart
 Namnbyte på rapport Beroendeframkallande primärvården- klart

Diagnossättning andra yrkesgrupper
Margareta Ehnebom
Se bifogad presentation.
Ann och Gunilla håller på och ser över vilket behov av utbildning som kommer
krävas för att andra yrkesgrupper ska kunna ställa diagnos.
Att sätta diagnos och att koda diagnos är två olika saker.
Framtagen riktlinje ska tydliggöra var och när man har skyldighet att sätta diagnos.
Riktlinjen kommer skickas ut på remiss när den är klar.
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Diskussion kring för- och nackdelar med att ta fram en diagnosmanual.

Övrigt
Personnummerbyte, hantering av journalen?
Kan man koppla sin gamla journal till sitt nya personnummer?
Ann som fått frågan från en patient uppmanas att kontakta Mikael Patriksson för att
säkerställa vilket underlag som behövs (skatteverket osv) innan man kan göra en
sådan justering i journalen.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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