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MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Silvergruvan

TIDPUNKT

31 januari kl 14:00-16:00

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Åsa Rabb Lundin, Kerstin Bokén, Thomas Bernanker, Eva Hallqvist, Linda
Pettersson, Monika Burman, Rune Kaalhus, Simin Videhult och Ann Braneby

Fg minnesanteckningar – 20 december
Fg minnesanteckningar – 20 december
•

Information om återlämnande av Journal 3 databaser eftersom avtal om lagring
går ut efter två år – Förtydligande: det gäller bara privata vårdcentraler inte RO
Primärvård.

•

Återkoppling gällande ICD-10-SE Kerstins bilder gällande sökordet diagnos-och
åtgärdskod och ändring av diagnostext visades, se bifogad fil.

•

I arbetet med ICD-10-PV versionen kommer Rune och Karin att bjuda in
representanter från andra yrkesgrupper för att specificera och anpassa samt
säkerhetsställa att det ska bli ett effektivt verktyg även för övriga yrkesgrupper.
Rune och Karin ansvarar för att de koder som kommer stå i lathundarna för
diagnos-och KVÅ-kodning (lathundar som kommer användas vid utbildningar i
februari och mars) för respektive yrkesgrupp kommer in i ICD-10-PV.

Förändring i VIP-rådet
VIP-rådet ska krympa. Från Vårdvalsenheten kommer Anders, Ann och Nisse att
delta. Kerstin och Linda kommer att delta, Pernilla kommer vara stand-in för Linda
vid behov.
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Patrick, Åsa, Victoria och Jonas kommer endast delta när de har ärenden de vill lyfta
eller när VIP-rådet ser behov av deras deltagande.
Ann kommer skicka ut agenda och föra minnesanteckningar. Viktig att alla, såväl
permanenta som tillfälliga deltagare anmäler in ärenden. Ungefär en veckan innan
VIP-rådet skickar Ann ut en förfrågan om agendan.
Thomas berättar att detta är hans sista möte i VIP-rådet, ny verksamhetschef för
Achima Köping blir Magnus Loman.

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
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region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
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E-tjänster: Formulärtjänster och förändrad
vårdgivaringång 1177
Susanne Fronda
Gällande Formulärtjänster kvarstår några tester, Oxbackens vårdcentral är pilot.
Prioriterat är formulär som används av läkare och ssk, ca tio som testas till att börja
med. Möten och utbildningsinsatser är inplanerade till de som ska använda
formulären i april. Efter pilot kommer Formulärtjänster att bli beställningsbar för
hela primärvården. Tjänsten måste aktiveras som e-tjänst på 1177. Villkor för att
aktivera tjänsten är genomgången utbildning.
Capio
Önskar ett formulär för sjukskrivning, finns en blankett, Eva skickar denna till
Susanne.
Funderar över beslutsgången för att föra in nya formulär. Bestämdes att förankring
och beslut sker i VIP-rådet. Förvaltningen får sedan verkställa och göra dessa
beställningsbara.
Kerstin poängterar vikten av att använda sig av nationella formulär, t.ex. från
Socialstyrelsen och SKL, vilket VIP-rådet ställer sig bakom.
När det är möjligt med Cosmicintegrerade formulär kommer Kerstin och Linda
informera om detta.
Åsa Rabb Lundin
Ny personalvy i e-tjänster (förändrad vårdgivaringång via 1177). Planen var febmars men är försenat och sker först i maj, beror på omstrukturering på 1177.se.
Begreppet ”Mina vårdkontakter” kommer att tas bort. Önskemål om att döpa det till
något bättre.
Planerar insatser och tillgång till e-learning för e-tjänster. Susanne undrar om detta
kommer leda till förändrat arbetssätt, Åsa återkommer när de vet mer.
Anders informerar om Digitala vårdmöten.
Projekt med piloter pågår. Kompletterande utbildning och planen är att vidga
mängden piloter from i april (Capio City och Servicehälsan anmäler intresse att bli
piloter redan nu). Alla har använt app:en. Ingå via 1177.se fungerar ej. Lars Örman
har fått i uppdrag att fastställa vem som ska förvalta E-tjänster. I mars så är det
klarlagt innan projektet är avslutat.
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Läkemedelskommittén ska ha åtkomst till
Medrave via PrimärvårdsKvalitet
Susanne Fronda
Detta är lagt på vänt.

PK som vårdtjänst ska den finnas kvar i
Cosmic?
Susanne Fronda
Den är redan borttagen från webbtidboken. Beslut tas att ta bort vårdtjänsten PK
from 1 maj.

Nya instruktioner
Linda Pettersson
42421-3

Webcert (e-intyg) via Cosmic - Snabbguide för läkare

45652-1

Korrigera felregistrerat värde på lokal analys CosmicAnvändarmanual

27879-4

Pascal - Läkemedel som inte längre är dispenserbara

36720-4

Pascal - Handbok

Registrering av läkarbesök på
Korttidsboenden
Kerstin Bokén
Se bifogad PP-presentation. Ett förslag som kan vara en bra idé för Primärvården
och lösningen skulle även kunna fungera för andra korttidsboenden i länet.
Ptj
Önskar se över förslaget och återkomma.
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Papperslös provtagning
Ann-Marie Iversen och Jonas Ekström
Se PP-presentation.
Förslag på papperslös provtagning presenteras.
Riskanalysen visade på mer jobb för vårdcentralen, om det ligger flera beställningar,
då svårt veta vilken man skall ta.
Nästa steg är att analysera hur arbetsflödet vid provtagningen kan förenklas och
underlättas t.ex. ta bort momentet med registrering i kassan och hur man smidigt
kan få fram rätt bokningsunderlag och etiketterna. App:en, Provtagningsmodullen
skall utvecklas m.m. Ann-Marie och Jonas Kommer tillbaka och berättar hur det går.
Anders tar med frågan om ”ersättning för provtagning mellan läkarbesök”, 100 kr
kan bakas in i den fasta ersättningen.

Övrigt
•

Linda informerar från Elektronisk journal om nyhetsbrev för
verksamhetschefer, enhetschefer, superanvändare och kontaktpersoner samt
informerar kort om Cosmic R8.2, se bifogade bilder. Informationen från
Elektronisk journal flyttad till regionvastmanland.se. Viktigt att prenumerera
nyhetsbrevet. Vårdvalsinfo ska informera om upplägget och uppmana
vårdcentralerna att prenumerera på nyhetsbrevet från Elektronisk journal.

•

Simin undrar hur det går med Självbetjäningscentralerna. Dessa är på gång,
dragit ut på tiden pga förseningar.

•

Simin informerar om att de ej fick ersättning för psykoterapeutbesöken, pga
hopblandning av två personer, Jonas Lundin Lindegren utreder detta och får
sedan att återkoppla till VIP-rådet.

Vid anteckningarna
/Ann Braneby
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