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NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Jonas Lundin Lindegren, Linda Pettersson, Susanne Fronda, Rune
Kaalhus, Karin Torberger, Kerstin Bokén, Nils-Erik Limbäck, Åsa Rabb Lundin och Ann
Braneby

ÅTERBUD

Monika Burman, Ortwin Herterich, Eva Hallqvist, Simin Videhult och Magnus Loman

Fg minnesanteckningar – 2 maj
Fg minnesanteckningar –2 maj

Förändringar i e-tjänsten Journalen
Åsa Rabb Lundin
Se PP-presentation ”Förändringar i e-tjänsten Journalen”.
I oktober/november sker förändringarna. Besluten har politisk förankring och även
beslutats i HSG.

Ny vårdtjänst för läkarbesök i webbtidboken
Åsa Rabb Lundin

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Önskemål från Citypraktiken. Framkommer att denna vårdtjänst redan finns för
Ullvi-Tuna. Åsa kontaktar Citypraktiken.

Ny webbtid för vaccinationer, resevaccin,
TBE och Hepatit
Susanne Fronda
Förslaget om ny webbtid för vaccinationer godkänns av VIP-rådet. Susanne lägger
ett ärende om ny vårdtjänst för webb 10 min resevaccin.

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
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region@regionvastmanland.se
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DUVA-rapporter för insamling av BVCstatistik
Christina Lockley och Annette Eklund, BHV-enheten.
Se PP-presentationen, ”Information BVC statistik och DUVA rapport”.
Finns nu en BHV-rapport i DUVA med 10 olika flikar. Leder till att tidsödande
administration för BVC-ssk försvinner när den manuella statistikinsamlingen kan
tas bort. DUVA-rapporten är gjord för uppföljning enligt Svenska
Barnhälsovårdsregistret- BHVQ-variabler. Tekniskt sätt ännu ej löst att kunna
rapportera in direkt till BHVQ. Mycket angeläget att uppgifterna från Cosmic
automatisk kan överföras direkt till kvalitetsregistren. Tvingande sökord i alla
mallar sedan i april.
Vaccinationer blir fortfarande inte rätt i DUVA-rapporten, kan vaccinationsregistret
användas istället?

Utvidgad primärvårdsuppföljning och
förstärkt vårdgaranti, QlickView
Ann Braneby
SKL har givit Region Västmanland uppskov till september med att visa statistiken
över den förstärkta vårdgarantin publikt. Därför skickas filen med Västmanlands
uppgifter redan i maj (för aprils siffror). Nytt besked från SKL gällande de
automatiserade rapporterna från QlikView till verksamhetschefer, är att SKL kan
starta med dessa först under september. Gunilla och Ann har redan idag behörighet i
QlikView för att se Västmanland i detaljvyn och skulle kunna dra ut rapporter till
vårdcentralerna. Inget intresse för dessa rapporter under sommartid utan önskemål
från VIP-rådet att invänta SKL´s rapporter. Uppdaterad DUVA-rapport för att kunna
se diagnos-och KVÅ-kodade besök även för andra yrkesgrupper än läkare är
beställd.
SKL kommer i höst skicka ut enkät till regioner som då levererar in data till följande
målgrupper:
•
•
•
•

Beställarchef/region
Primärvårdschef/direktör/region
Verksamhetschefer
o Dessa kommer att väljas ut slumpvis ca 60 personer
Lokala projektledare/kontaktpersoner
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Psykoterapeutbesöken läggs under Sjuksköterskebesöken eftersom SKL valt att utgå
från KVÅ-kodning i mappning av yrkeskategori och unik KVÅ-kod för psykoterapeut
saknas.
Senaste inskickade filen finns 0 besök där patientvald väntan är registrerat. Lokala
projektgruppen ska reda ut vad detta beror på. Även hur besöken bokade via
webbtidbok kan mätas ska ses över.

Uppgradering till Cosmic R8.2
Linda Pettersson
Se PP-presentationen, ”Uppgradering till Cosmic R8.2”.
Taligenkänning kommer driftsättas v.38 och startas som ett projekt.

Stramas åtkomst Medrave/PvK
Jonas Lundin Lindegren
Se PP-presentationen, ”Stramas åtkomst Medrave och PvK”.
På VIP-rådet i mars togs beslut att åtkomst ok för Läkemedelskommittéen för både
privata och offentliga vårdcentralerna. Beslut på dagens VIP-råd att detta gäller även
för Strama.

Godkänna behörighet även från privata
vårdcentralerna till verksamhetschefen för
primärvårdens dietister, arbetsterapeuter
och mbhv-psykologer att se alla besök som
dessa gjort på vårdcentralerna
Susanne Fronda
VIP-rådet godkänner att behörighet kan ges till verksamhetschefen Anna Brors
Ulvemark att även se sina anställdas besök för de privata vårdcentralerna. Susanne
Fronda lägger ett ärende om detta.
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Koppla ihop besökstyp, kontakttyp och
vårdtjänst, ett förslag
Susanne Fronda
Se bifogad fil, ”Kontakttyp besökstyp vårdtjänst”.
Ett förslag har arbetats fram att koppla samman vissa kontaktyper med besökstyp
och vårdtjänst för att minska antalet knapptryck i Cosmic.
Alla uppmanas att läsa igenom detta förslag och komma in med synpunkter eller
eventuella tillägg inför beslut på nästa VIP-råd i augusti.
Synpunkterna skickas till Susanne Fronda: susanne.fronda@regionvastmanland.se

Nya instruktioner:
Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic, dok nr 45635
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/45635

Nya DUVA-rapporter:
Inga nya DUVA-rapporter.
Till hösten är en ny DUVA-rapport på gång som kommer visa hur vårdcentralernas
patienter besöker privata fysioterapeuter.

Önskemål från Capio: DUVA-rapport
fakturaspecifikation lab/läkare
Mer information om DUVA-rapportens syfte önskas, Eva Hallqvist får kontakta
Susanne Fronda och därefter få ev. beställning läggas.

Övrigt
-

Information: Redaktionen för NKK och ALK-nätverket har nu sagt ja till att få
igång uthoppet från Cosmic till NKK (någon gång i augusti/september). Det
som är publicerat är kvalitetsgranskat samt flera lokala tillägg är redan
publicerade och flera är på gång.

-

Kerstin Bokén har uppdaterat Kuratorsmallen och lagt till AUDIT och DUDIT
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-

Ortopedremissmallen för remisser mellan primärvård och ortopeden ska
revideras, ortopedens ansvar, togs upp på Vårdvalsrådet i maj. Kerstin Bokén
kollar om revidering inkommit från Ortopeden och stöter på dem om inget hänt.

-

Rune Kaalhus kommer att göra ett tillfälligt uppehåll från VIP-rådet under
en period, i nuläget oklart vem som kommer representera Ptj på VIP-rådet
under den tiden.
Nästa VIP-råd 27 augusti och nästa gång testar vi Skypemedverkan för de som
önskar.
Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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