Nyhetsbrev Nr 1
1177 Vårdguidens e-tjänster
Nyheter runt e-tjänsten Journalen
Information kommande förändringar i e- tjänsten Journalen
Ett nationellt gemensamt ramverk finns framtaget gällande invånares
direktåtkomst till journalinformation i e-tjänsten Journalen som alla regioner har
antagit.
Målbilden för e-tjänsten Journalen är tydlig; vid utgången av år 2020 har alla
invånare tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i
landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Vårdnadshavare har
tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år. Se mer
på https://www.inera.se/tjanster/journalen/
För att Region Västmanland ska följa ramverket genomförs nu förändringar i hur
regionen visar journalinformation för invånaren. Flera regioner har redan
genomfört förändringarna och bla Region Uppsala har sedan starten 2012 visat
sin journalinformation osignerad för invånarna.
Hälso- och sjukvårdsgruppen har beslutat att följande förändringar ska
genomföras från och med 1 oktober:
• Visning av osignerad journalinformation
I dagsläget visas osignerade anteckningar efter 14 dagar. Förändringen innebär
att journalinformation tillgängliggörs i e-tjänsten Journalen för invånaren
direkt när den är sparad i Cosmic. Invånaren
informeras om att osignerad dokumentation kan komma att ändras.
• Avveckling av sökord och journalmall Tidiga hypoteser
Region Västmanland får inte längre undanhålla journalinformation för
invånaren i e-tjänsten Journalen genom att använda sökord och/eller
journalmall Tidiga hypoteser. Detta innebär att sökord och
journalmall kommer att tas bort från Cosmic den 1 oktober.
Historisk information som tidigare dokumenterats under Tidiga hypoteser
kommer inte att visas för invånaren.

Visning av journalinformation från psykiatrin och ungdomsmottagningarna
I mitten av november kommer journalinformation från Barn - och
ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin samt Ungdomsmottagningar att visas i etjänsten Journalen. Information från Rättspsykiatri kommer fortsatt
att undantas.
Visning av konsultationsremiss och vårdbegäran
Under hösten kommer Region Västmanland även att starta med visning av
konsultationsremiss och vårdbegäran i e-tjänsten. Själva remissen med
frågeställning och anamnes kommer att visas för invånaren först när ett svar
finns skrivet. Mer information kommer.
Här kan du läsa mer om förändringarna som Region Västmanland behöver göra
för att nå målbilden:
Strategisk inriktning gällande enskilds direktåtkomst till journalinformation via etjänsten Journalen
Vid frågor om vad detta innebär för er verksamhet kontakta din
verksamhetschef.

Påminnelse- avsluta ärenden i MVK
Efter bytet till det nya
personalverktyget för 1177
Vårdguidens e-tjänster, som infördes i
juni, så behöver alla enheter gå in på
den gamla länken Mina vårdkontakter
(MVK) och avsluta de ärenden som
finns kvar där. När alla enheter har
utfört detta så kan vi ta bort länken.

Administratörsutbildning i
Personalverktyget för 1177
Vårdguidens e-tjänster
8
okt

Behöver du fräscha upp dina kunskaper i Personalverktyget för
1177 Vårdguidens e-tjänster eller är du ny som administratör på
din mottagning. Vi på e-tjänsterna håller utbildningar vid flera
tillfällen under hösten. Gå in på Kompetensplatsen för att anmäla
dig.

Rådgivningsstödet webb (RGS webb)
9
okt

Regionen vill få fler sjuksköterskor som arbetar med
telefonrådgivning att använda RGS webb i syfte att ge
kvalitetssäkrade och likvärdiga bedömningar och därmed öka
patientsäkerheten.
Utbildningen finns att söka på Kompetensplatsen
För mer information om RGS gå in och läs på vårdgivarwebben

Support
Kontakta helpdesk via telefon 735 00 (internt) eller 021-173500 (externt)
Du kan även gå in själv och skapa ett ärende direkt via arbetsplatsen.

www.regionvastmanland.se

