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Datum

Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten

2018-02-14

MÖTESRUBRIK

VIP-rådet

PLATS

Tidö

TIDPUNKT

14 februari kl 14:30-16:30

NÄRVARANDE

Anders Ahlgren, Anna Lindberg, Thomas Bernanker, Kerstin Bokén, Gunilla
Corp, Katarina Stenlund, Eva Hallqvist, Nisse Limbäck, Susanne Fronda, Pernilla
Nordin Hansson, Linda Pettersson, Rune Kaalhus, Victoria Knudsen, Monica
Burman

FG MINNESANTECKNINGAR – 24 JANUARI
Instruktionen gällande omlistning publiceras inom kort.
Matris för registreringar är så gott som klar och publiceras inom kort då det finns ett
stort behov att informationen kommer ut till verksamheterna. Vi går igenom
matrisen på kommande VIP-råd. Primärvården ska meddelas när matrisen är
publicerad. Vårdvalsenheten ansvarar för informationen.
RAPPORT FRÅN PROGRAMMET ”DIGITALISERINGSSTÖD I PRIMÄRVÅRDEN”
Jonas Lundin Lindegren och Anna Burvall Karlsson, se bifogad statusrapport
Stöd och behandling
Herrgärdet vårdcentral är utsedd att vara pilot nr två efter Önsta-Gryta och ViksängIrsta. Jesper Löf är utsedd projektledare (extern). Jesper, Susanne F och Ingalill
Candefjord har haft ett uppstartsmöte. Ny styrgrupp utsedd, Anders ordförande.
Självbetjäningsterminaler
Förhoppningen är att det blir produktionssättning och möjligt att beställa inom
någon vecka.
Digitala vårdbesök
Planerar ett par piloter under våren (privat och offentlig). Ett möjligt breddinförande
har förskjutits mot årsskiftet 2018/2019.
Webbtidboken, frukostseminarie
Inbjudan via verksamhetscheferna.
Formulärtjänster
Ett stort behov av digitala formulärtjänster finns.
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Enkäten
Resultatet kommer till projektet den 16/2, ca 30 % svar. Resultatet presenteras på ett
kommande VIP-råd.
PROJEKT ”SAMMANHÅLLEN JOURNAL MELLAN REGION VÄSTMANLAND OCH VÄSTERÅS STAD”
Kerstin Bokén och Gunilla Svensson, se bifogad presentation
Läkargruppen deltar gärna i projektet. Susanne återkopplar till projektledarna om
vilken offentlig vårdcentral som deltar.
INTRODUKTION AV SKL:S OCH REGERINGENS ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE UTÖKAD UPPFÖLJNING AV
TILLGÄNGLIGHETEN I PRIMÄRVÅRDEN
Se presentation.
Den utökade uppföljningen ska ses som ett steg på vägen mot att införa idéerna om
professionsneutral uppföljning, med en vårdgaranti (förslag: tre dagar) kopplat till
”medicinsk bedömning”.
En viktig nyhet och utmaning är att sätta en bortre ”medicinsk måldatum”, baserat
på individens behov, istället för en absolut bortre gräns på exempelvis sju dagar för
läkarbesök. Det finns inget beslut i regering/riksdag gällande införande av ny
vårdgaranti idag. Förhandlingar pågår
Liselotte Eriksson arbetar inom Region Västmanland med vårdgarantifrågor. Gunilla
Corp (ändrat sedan VIP-mötet) på Vårdvalsenheten är utsedd projektledare och
kontaktperson gentemot SKL för arbetet med förberedelse av införande av fördjupad
primärvårdsuppföljning. Ann Braneby på Vårdvalsenheten är projektstöd.
RAPPORTERING AV SUSANNE FRONDAS ROLL ATT JOBBA MED MEDRAVE SAMT FRÅGOR VAD GÄLLER
BEHÖRIGHET MEDRAVE
Susanne och Katarina
Uppdrag att se över systemförvaltningen av Medrave. Susanne Fronda ingår i
förvaltningen och ansvarar för validering av utdata. VIP-rådet var överens om att det
räcker att Susanne validerar data i de offentliga databaserna.
En uppföljning av förvaltningen av Medrave kommer göras om 6 månader.
INFORMATION OCH UTVÄRDERING SAMT START AV MÄRKNING JNL HEMSJUKVÅRD
Susanne
Norberg vårdcentral och Kolsva vårdcentral är piloter och tycker att framtagen
instruktion fungerat bra. Susanne skickar instruktionen vidare till Malin Svakko,
Äldrevårdsteamet Vårdvalsenheten, som sedan får sprida den i primärvården.
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BESÖKSERSÄTTNING OCH REGISTRERING FÖR KBT PÅ NÄTET – STÖD OCH BEHANDLING
Susanne Fronda
Punkten flyttas till nästa VIP-råd.
NYA INSTRUKTIONER

10670-2

Diktering i Cosmic - Användarmanual

34762-12 Matris över innehåll i grundbehörigheter Cosmic
34761-14 Beställning av Cosmicbehörigheter i HSA - Användarmanual
37229-4

Förskrivningsrätt samt behörighet att ordinera och/eller dosjustera läkemedel för
sjuksköterskor i Cosmic - Användarmanual

39472-1

Information till Apotek/Patient vid receptförskrivning i Cosmic - Användarmanual

37412-2

Läkemedel i Cosmic R8.1 - läkarens lathund

39734-2

Säsongsvaccination

35934-2

Kortkommandon Cosmic R8.1 - Användarmanual

37241-3

Lokal administratör Cosmic - Användarmanual

12128-2

Oidentifierade patienter, hantering vid vårdtillfälle i Cosmic - Användarmanual

37868-3

Kontakttyper i Cosmic

39734-4

Influensa- och pneumokockvaccination - dokumentation och kassahantering Användarmanual

11636-3

Nationella Diabetesregistret (NDR) i Cosmic- lathund

38606-1

Fakturering med DRG - Användarmanual

39958-1

Efterlevnadssamtal - Dokumentation i Cosmic

36577-2

Vårdkontakt och efterregistrering i Cosmic - Användarmanual

35346-2

Uppmärksamhetssignaler i COSMIC R8.1

NYA DUVA-RAPPORTER
Inget att rapportera.
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FRÅN FÖREGÅENDE VIP-RÅD - LINDA OCH PERNILLA
Menyval för pinnstatistik Webtidbok
Det är ok för vårdgivarna att statistiken är publik då ingen patientdata visas.
Daqatra
Centrum för Digitalisering har fått många samtal från Daqatra. Thomas Bernanker på
Achima Care i Köping kontaktar Daqatra och informerar dem att all kontakt ska gå via
Achima Care Köping.
Offlinediktering – finns det intresse?
Nej.
ÅTERKOPPLING FRÅN ARBETET MED ATT KVALITETSSÄKRA KASSORNA I PRIMÄRVÅRDEN
Marie Nordgren från Norbergs vårdcentral
Se bifogad presentation.
Faktureringsöversikten är viktig att ha bra kontroll på.
VIP-rådet bestämde att framtagen matris ska testas och sedan ska kassapersonal
bjudas in till utbildning. Eventuellt ska vi ordna med fasta utbildningstillfällen två
gånger/år. Onsdag eftermiddag är en bra tid att hålla utbildning.
Marie får i uppgift att dokumenterar inriktningen på vilken typ av frågor som är
vanligast. Var blir det mycket fel.
ÖVRIGT
Nya elektroniska intyg
Se bifogad presentation ”Webcert”. Nya elektroniska intyg kommer att integreras i
Cosmic.
Patients rätt att få en egen journalrad?
Fråga från Monica Burman, Mitt Hjärta vc;
Enligt en ST-läkare hos oss som nyss gått juridikkursen har patienter rätt att få en
journalrad där de själva beskriver hur de ser på saker och ting, utan att lägga någon
värdering i huruvida det stämmer eller inte. Då vi har en patient som önskar det
undrar jag hur det rent praktiskt går till i Cosmic. Vem signerar notatet? Ska det
scannas in ett dokument som är underskrivet av patienten? Finns det någon
instruktion för detta?
Svar från RV:s jurist:
Patienter som har en avvikande mening mot vad som anges i journalen har rätt att få
det noterat. Det framgår av 3 kap. 8 § patientdatalagen som lyder:
3 kap. 8 § PDL Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller
missvisande, ska det antecknas i journalen. Det innebär inte mer än att patienten har
rätt att få sin mening antecknad. Det betyder inte att någon justering ska ske om den
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som ansvarar för det som patienten anser är fel, fortfarande anser att skrivningen är
riktig. Även sådana avvikande meningar ska tas in i journalen så fort som möjligt.
Jag känner inte till att det finns några riktlinjer kring hur detta ska tas in i journalen
men min bedömning är att uppgiften kan noteras i journalen av den som tar emot en
muntlig uppgift om att patienten anser att något är felaktigt, och då ska denne också
signera anteckningen. Är det så att patienten skickar in sina synpunkter skriftligen är
det ju lämpligt att skanna in brevet och sedan skriva i journalen att synpunkter
inkommit från patient med hänvisning till det inskannade brevet.
Vid anteckningar
/Anna Lindberg

