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Syfte och omfattning
Tillämpningar och kompletteringar i Obstetrix för e-tjänsten Journalen är ett dokument
med aktuella instruktioner, avgränsningar och undantag gällande e-tjänsten Journalen i
förhållande till journalsystemet Obstetrix. Dokumentet förändras över tid och revideras en
gång i kvartalet eller direkt vid behov. Målgrupp för dokumentet är chefer, vårdpersonal
och lokal förvaltning/verksamhetsstöd. Lokala rutiner som tydliggör hantering utifrån
dokumentet utformas och hanteras hos respektive vårdgivare och vårdgivarens lokala
förvaltning/verksamhetsstöd.

Historik i e-tjänsten Journalen
Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är
- från MHV1 och MHV2 i de flesta fall från när vårdgivaren/enheten startade med
Obstetrix dock tidigast år 2007.
- journalanteckningar, vårdkontakter och diagnoser, från 15 september 2020 från
Förlossnings- och mödrahälsovårdvårdsmapp.
- Vårdkontakter och diagnoser från 15 september 2020 från ultraljud- och
preventivmedelsrådgivningsmapp

Informationsmängder
De informationsmängder som visas i Journalen från Obstetrix är:
• Journalanteckning
• Diagnoser. Åtgärdskoder (KVÅ) är inte synliga i e-tjänsten Journalen.
• Vårdkontakter
• Mödrahälsovård
• Tidigare graviditeter. Legala aborter som är registrerade i MHV1 visas inte på 1177.
Däremot hämtas uppgifter om aborter från MHV1 och visas under sökordet
Anamnes/Tidigare graviditeter när man läggs in i slutenvård. Om denna
journalanteckning inte ska visas måste den aktivt tas bort.

Signerat och osignerat
Signerad och osignerad journalanteckning visas direkt i e-tjänsten Journalen.
Diagnoser visas endast signerade.

Undantagna sökord
Observera att dessa sökord finns med på utskrifter/journalkopior och ska menprövas
enligt sedvanlig ordning vid utlämnade av journalkopior.
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Sökordet ”Undantag från e-tjänst Journal” visas inte i Journalen
När vården journalför uppgifter som kan vara till men för patienten eller dennes
närstående om de visas för patienten så ska det dokumenteras på huvudsökordet
”Undantag från e-tjänst Journal”. Detta visas inte upp i e-tjänsten Journalen.
Huvudsökordet innehåller tre undersökord: Riskbedömning, Särskilda skäl och Våld.

Sökord Riskbedömning och Våld under andra huvudsökord i
Förlossningsmappen visas
När användare dokumenterar i förlossningsmappen finns det huvudsökord:
Barnmorskeant/ÖPV, Barnmorskeanteckning/SLV, Sammanfattning,
Förlossningsförlopp, Läkaranteckning/SLV, sjuksköterskeant/BB, sjuksköterskeant/Neo,
som innehåller undersökorden Riskbedömning och Våld, dessa visas för invånaren.

Undantagna enheter
Obstetrix använder funktionen enhetsfilter i e-tjänsten Journalens administrationsverktyg
för att filtrera bort vårdgivare och deras enheter där det finns särskilda beslut för att en
vårdgivare inte ska ansluta till e-tjänsten. Denna funktion används även under pilot och
breddinförande av regionens förlossningskliniker.

Filtrera bort sökord i Journalen administrationen

Obstetrix stödjer inte1 möjligheten att använda sökordsfilter i Journalen administrationsverktyg. Undantagna sökord hanteras därför i journalsystemet Obstetrix efter beslut i
objektstyrgruppen.

1

Obstetrix stödjer inte DocBook-format som krävs för att sökordsfiltrering ska fungera.

