Beskrivning

Diarienr: Ej tillämpligt

Dokument ID: 03-189302

Fastställandedatum: 2022-12-14

Revisionsnr: 12

Giltigt t.o.m.: 2023-12-14

Upprättare: Margareta E Berger

1(6)

Fastställare: Margareta Berger

Vård på distans specialistvård - Planering,
bokning, kallelse och registrering - Hälso- och
sjukvård Region Gävleborg
Innehåll
1.
Syfte och omfattning ...........................................................................1
2.
Allmänt ................................................................................................1
3.
Planering .............................................................................................1
4.
Tidboka via Planeringsunderlag ..........................................................1
4.1.
Bokning av videorum i Ljusdal eller Bollnäs – sekundärbokning ....3
4.1.1.
Ladda in tidbok för videorum ......................................................3
4.1.2.
Sekundärboka patient i videorum ...............................................4
5.
Kallelse ...............................................................................................6
6.
Skrivare i Vård på distans rummen .....................................................6
7.
Besöks och kassaregistrering .............................................................6
8.
Diagnos och KVÅ registrering .............................................................6
9.
Referenser ..........................................................................................6

1.

Syfte och omfattning

I detta dokument beskrivs hur planering, tidbokning, kallelse och registrering för
patienter i öppen vård som sköts via Vård på distans (video, personlig dator,
iPad/surfplatta, smartphone etc) ska registreras i ELVIS.
Dokumentet omfattar alla berörda verksamheter inom specialistvård, hälso- och
sjukvård Region Gävleborg.

2.

Allmänt

Begreppet resurs är vad som används både till personal/rum/utrustning.
ELVIS är ett patientadministrativt system och tidboken skall användas för att
administrera patienter som ska bokas för vårdkontakt.

3.

Planering

Planeringsunderlag används på olika sätt beroende av vilken besökstyp som
registreras. Uppgifter angående väntetider hämtas från planeringsunderlaget. Alla
planeringsunderlag som registreras sammanställs i en planeringslista utifrån olika
sökvillkor.
I nya ELVIS är fält med röd stjärna (*) obligatoriska att registrera medan fält med
normal text är frivilliga.

4.

Tidboka via Planeringsunderlag


Skapa nytt planeringslag, alternativt gå till befintligt via Sök patient eller
planeringslistan.
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Registrera i underlaget med för patienten relevanta koder. Besöksform: TTelefonkontakt, Besökstyp: DV-Distanskontakt via videolänk.
Fyll i Video i rutan för Kommentar för tidbok och planeringslista. I rutan
för Ytterligare anteckningar noteras om extra resurser behövs i Ljusdal
eller i Bollnäs i samband med besöket ex. fysioterapeut.
Från planeringsunderlaget kan du gå till tidboken via menyvalet Verktyg Tidboka, kortkommando alt+y+t, eller klicka på knappen Tidbok.
Är önskad tidbok angiven i planeringsunderlaget, i panelen Tidbokning, så
hamnar man direkt i rätt tidbok.

Har resursen tider det aktuella medicinska måldatumet så står markören i
resursens kolumn i tidboken.
Du kommer alltid till angiven tidbok, även om det inte finns några tider.
Planeringsunderlaget visas i Bokningslistan.
Markera önskad tid och resurs, högerklicka och välj Boka aktuell patient från
menyn.
o Vill du använda kortkommando istället för att använda musknapparna
så är kortkommandot alt+b
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4.1.

På den valda tiden visas nu personnummer, namn, besökstyp och orsak och
eventuell åtgärd.
I Bokningslistan visas inte längre patienten och resursens kolumn är
expanderad så att hela bokningsraden syns.
När du har patienten markerad så visas detaljuppgifter från
Planeringsunderlaget under panelen Filtrering.

Bokning av videorum i Ljusdal eller Bollnäs –
sekundärbokning

4.1.1. Ladda in tidbok för videorum
Gå till tidboken, antingen via sökvägar – Tidbok (alt + k + t) eller Pusselknapp–
Tidbok.
Har man ingen favorit så kan man direkt klicka på knappen Ladda in tidbok. Har
man redan en tidbok framme och vill ladda in en till tidbok klicka på menyn Tidbok
- Ladda in ny tidbok (alt + t + l)
Tidboken för vård på distansrummet i Ljusdal heter Video Ljusdal, team LJNÄDV
Tidboken för vård på distansrummet i Bollnäs heter Video Bollnäs, team BOBARN
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Fyll i team eller tidboksnamn i fönstret som öppnas och klicka på OK



Välj tidbok/böcker i listan, som ska öppnas och klicka på Ladda in tidbok

Om man laddat in en tidbok enligt ovan och det är en tidbok som det ska arbetas med
återkommande, går det att sätta tidboken som favorit.
 Högerklicka på tidboken och klicka på Favorit.
Utöka bokad tid
När planeringsunderlaget är bokat så går det att utöka den bokade tiden. Ändringen
slår igenom till Planeringsunderlaget.
Markera aktuell bokning och underliggande tider som inte får vara tidbokade eller
spärrade. Markera med att hålla ner tangent skift och sedan piltangenterna.
Högerklicka på den tid du först markerade och välj Slå ihop tider. Menyn stängs och
bokningen visas nu i en sammanhängande förlängd tid.

4.1.2. Sekundärboka patient i videorum
 Tidboka ett planeringsunderlag eller använd ett redan tidbokat
planeringsunderlag på din mottagning. Tidbokningen ska vara gjord till den
resurs som ska vara primär
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Markera den bokade tiden och högerklicka, markera aktuell patient och välj
Lägg i sekundärbokningsläge i menyn som öppnas.
o Patienten visas nu i bokningslistan




Den patient du valt att sekundärboka ligger nu i bokningslistan.
Gå till den tidbok som ska vara sekundär, exempel Video Ljusdal och
markera samma tid även i den tidboken.
Högerklicka välj menyval Sekundärboka aktuell patient



Bokningen visas på den markerade tiden med symbol för sekundärbokning
längst ut till höger på bokningsraden. På frågan om du vill fortsätta med aktuell
bokning i sekundärbokningsläge svarar du Nej.
Det går att avbryta sekundärbokningsläget genom att markera patienten i
Bokningslistan, högerklicka och välja Avbryt sekundärbokningsläge.
Varje bokning får ett planeringsunderlag, det sekundära besöket får Prestation J och
saknar kassaknapp.
I patientträdet kan du nu se att patienten har en primär- och en sekundärbokning
kopplade till varandra.
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5.

Kallelse

Brev: Välj lämplig kallelse för vård på distans utifrån vart patienten ska genomföra
besöket. Skriv ut kallelse och skicka till patienten på sedvanligt sätt. Ny kallelse för
vård på distans måste beställas från IT-support.

6.

Skrivare i Vård på distans rummen

För att kunna skriva ut dokument direkt till patient och/eller närstående i Vård på
distansrummen så måste din dator vara ansluten till skrivaren i respektive rum.
Denna anslutning beställs via IT-support.
Vård på distans rum
Barnmottagningen Bollnäs
Ljusdals Närsjukhus

7.

Skrivare
XLS00807
XPR00058

Besöks och kassaregistrering

Bokande verksamhet ansvarig för primärbokningen, ansvarar för att besöks- och
kassaregistrering utförs.

8.

Diagnos och KVÅ registrering

Diagnos och KVÅ registrering utförs utifrån nedanstående mall. Observera att både
KVÅ XS012 (Information och rådgivning med patient per telefon) ska registreras för
att rätt DRG ska genereras.

Läkare

Diagnos
kod
Ex.

Åtgärdskod

Besökstyp

Besöksform

Typ av vård

DV-

T-Telefonkontakt

L-Läkarvård

XS012

T-Telefonkontakt

S- andra

XS012

Distanskontakt via
videolänk

Andra
personalkategorier

9.

DVDistanskontakt via
videolänk

personalkategorier

Referenser

Dokumentnamn
ELVIS - Boka
ELVIS – Tidbok generellt

Plats
Platina
Platina
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