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Utökade behörigheter utöver grundrollen 

Obstetrix 
 

Utökade behörigheter utöver grundrollen i Obstetrix 
 
Utökade behörigheter kan ansökas om, i den ordinarie yrkesroll som användaren har via 

Behörighetsbeställning. Om behov av andra funktioner kontakta Obstetrix förvaltning. 

 

Behörighet Förklaring Kommentar 

Anmäla födelse 

automatiskt 

 

Ger behörighet att anmäla födelse automatiskt till 

skattemyndigheten via externt uthopp från Obstetrix 

(ingår i barnmorskans grundbehörighet) 

F-mapp 

Arkivsignera journal Ger behörighet att arkivsignera vårdkontakter  F-mapp 

Får Administrera 

elektroniska 

födelseanmälan 

Ger behörighet att administrera och bevaka 

födelseanmälningar via externt uthopp från 

Obstetrix 

F-mapp 

Får kontrasignera 

andras 

journalanteckningar 

Ger behörighet att kontrasignera andras 

journalanteckningar,  

 

Får kontrasignera 

anteckningar åt någon 

annan 

Ger behörighet att kontrasignera åt andra  

Får läsa 

förlossningsliggaren 

Ger behörighet till F-liggaren  Användare med 

statistikuppdrag 

Får läsa 

förlossningsrapporter 

Ger behörighet till Ultraljudsrapporter VGR Användare med 

statistikuppdrag 

Får läsa 

personuppgifter i f-

liggaren 

 

Ger utökad behörighet i förlossningsliggaren med 

personuppgifter 

Användare med 

statistikuppdrag 

Får läsa uppgift om 

personal i f-liggaren 

 

Ger utökad behörighet i förlossningsliggaren med 

personaluppgifter 

Användare med 

statistikuppdrag  

Får söka i historik på 

beläggningslista 

Ger behörighet att söka historik i beläggningslistan.  

 

F-mapp 

Diagnossätta/ändra 

text & Ta bort 

diagnos/ändra ordning 

 

Ger behörighet att diagnossätta vårdtillfällen, ändra 

text, ta bort och ändra ordning på diagnoser  

F-mapp 

Läsa fasta rapporter 

 

Ger behörighet att läsa fasta rapporter i Obstetrix  

Läsa MVC liggare 

 

Ger behörighet att läsa MVC-liggaren.  Mvc-mapp 

Läsa UL-rapporter Ger behörighet till Ultraljudsrapporter VGR Användare med 

statistikuppdrag 

Läsa UL-rapporters 

personuppgifter 

Ger utökad behörighet i Ultraljudsrapporter VGR 

med personuppgifter 

Användare med 

statistikuppdrag 

https://beh.vgregion.se/siteminderagent/forms/VGR_loginval.1.1.sfcc?TYPE=167772161&REALMOID=06-4335a237-ab77-4058-83b9-d21f6eeaaecf&GUID=0&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-Beh%c3%b6righetsbest%c3%a4llning%3ax&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fbeh%2evgregion%2ese%2f
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-veta-mer-om-ISIT-i-VGR/Objekt--objektsidor/Huvudprocess-vard/Obstetrix-och-Milou/Support/Obstetrix/
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Slutsignera journal 

 

Ger behörighet att slutsignera vårdkontakter F-mapp 

Slutsignera & Signera 

annans 

anteckning/ordination 

Ger behörighet att slutsignera vårdkontakter och till 

att signera annans anteckning/ordination 

F-mapp 

Slå ihop 

patientuppgifter och 

Ändra personnummer 

 

Ger behörighet att kunna slå ihop patientuppgifter. 

Ger behörighet att ange personnummer, korrigera 

personnummer, korrigera reservnummer samt 

korrigera kön 

Användare med 

uppdrag 

Tidbok  

Läsa områdesstatistik 

Ger behörighet att ta ut statistikrapporter i Obstetrix 

tidbok för samtliga enheter 

Användare med 

statistikuppdrag 

Ändra barnets 

personnummer 

Ger behörighet att ändra barnets personnummer. Användare med 

uppdrag F-mapp 

 


