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Yrkesroller 

Obstetrix 
 

 
 
 
 

Beskrivning yrkesroller 
Vägledning för behörighetsbeställare 

 

Användare inom mödrahälsovård och kvinnoklinik  

Ska ha behörighet till aktuella, underliggande mottagning/avdelningar inom det klinik- eller 

verksamhetsområde där användaren är anställd eller har uppdrag för, som hen behöver för att utföra 

journaldokumentation. 

 

Vårdpersonal från verksamheter utanför mödrahälsovård och kvinnoklinik 

Yrkesroll Läsbehörig ska beställas med behörighet till en mottagning/avdelning inom den vårdinrättning hen 

har uppdrag för, oavsett yrkeskategori.  

 

Övriga användare 

Ska ha behörighet till mottagning/avdelning inom den vårdinrättning hen har uppdrag för.  

 
Obs! Beställda behörigheter ska avbeställas när anställning/uppdrag upphör. 

 

Mer information för respektive yrkesroll, se tabell nedan. 

 

Yrkesroller Beskrivning Behörighet 
mottagning/avdelning 

Administratör För användare som inte har patientrelation.  

Väljs enbart om användaren inte har annan 

yrkesroll i Obstetrix.  

Innehåller endast behörighet ”Sök patient”. 

Rollen kräver komplettering av Utökade 

behörigheter utöver grundrollen som beställs via 

Behörighetsbeställning.  

Kontakta gärna Obstetrix förvaltning för 

rådgivning. 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Administratör 

vårdenhet 

Ny 

För användare som inte har patientrelation och 

arbetar med administrativa uppgifter på 

vårdenheter  

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Assistent omvårdnad 

Ny 

Användare med tidsbegränsad anställning som 

arbetar som undersköterska: 

- undersköterska med diplom men utan 

utbildningsbevis,  

- sjuksköterskestuderande termin 4-5   

- läkarstuderande termin 5-6 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/51ddf15b-3b7a-4a56-b27f-f3200bed91b3/Ut%c3%b6kade%20beh%c3%b6righeter%20ut%c3%b6ver%20grundrollen.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/51ddf15b-3b7a-4a56-b27f-f3200bed91b3/Ut%c3%b6kade%20beh%c3%b6righeter%20ut%c3%b6ver%20grundrollen.pdf?a=false&guest=true
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
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/obstetrix/kontakt-obstetrix2/?vgrform=1
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Arbetsterapeut Arbetsterapeut som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Arkivadministratör För användare som arbetar med administrativa 

uppgifter som t ex uttag av journalkopior på 

patientens begäran 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

AT-läkare AT-läkare som har gruppförskrivarkod 9000001 

samt har en patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. När personlig 

förskrivarkod erhålls ska yrkesrollen ändras 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Audionom Audionom som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Barnmorska Barnmorska slutenvård Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för.  

Behörighet till både 

förlossnings- och BB-

avdelning 

Barnmorska ultraljud Barnmorska som utför ultraljud sluten- och 

öppenvård 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för. 

Behörighet till mottagning som 

är ultraljudsremissmottagare 

för att visas i lista över 

ultraljudshandläggare 

Barnmorskestuderande Barnmorskestuderande sluten- och öppenvård

  

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) ska utföras 

Barnmorska Bmm Barnmorska öppenvård (Regionhälsan, 

Nötkärnan) 

Behörighet till mottagning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Dietist Dietist som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Forskare Forskare inom VGR, rollen har läs och 

skrivbehörigheter 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning där 

användare har uppdrag för 

Fysioterapeut Fysioterapeut som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5078fefb-2b3c-43c8-87a0-56c4a02f8b8b?a=false&guest=true
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Kassaadministratör Användare som administrerar bokningar i 

Obstetrix tidbok 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Kontoadministratör Användare vid Beställning och Åtkomst Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Kurator Kurator som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Läkare Läkare inom obstetrik och gynekologi, 

slutenvård 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för.  

Behörighet till både 

förlossnings- och BB-

avdelning. 

Behörighet till mottagning som 

är ultraljudsremissmottagare 

för att visas i lista över 

ultraljudshandläggare 

Läkare AnOpIVA    Läkare Anestesi/Operation/IVA Behörighet till en avdelning 

Läkare Barn Läkare på barn/neonatologi Behörighet till en 

Förlossnings- och en BB-

avdelning  

Läkare Bmm Läkare öppenvård (Regionhälsan, Nötkärnan) Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för. 

Användare som utför ultraljud 

behöver behörighet till 

mottagning som är 

ultraljudsremissmottagare att 

visas i lista över ultraljuds-

handläggare 

Läkare m förordnande 

nordisk 

Läkare med förordnande nordisk som har 

gruppförskrivarkod 9300005 samt patientrelation 

vid graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. När personlig 

förskrivarkod erhålls ska yrkesrollen ändras 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Läkare förordnande 

utomnordisk 

Läkare med förordnande utomnordisk som har 

gruppförskrivarkod 9400003 samt patientrelation 

vid graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. När personlig 

förskrivarkod erhålls ska yrkesrollen ändras 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Läkarstuderande Läkarstuderande som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) ska utföras 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5078fefb-2b3c-43c8-87a0-56c4a02f8b8b?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5078fefb-2b3c-43c8-87a0-56c4a02f8b8b?a=false&guest=true
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Läkarstuderande 

vikariat 

Läkarstuderande som har vikariat och har 

gruppförskrivarkod 9200007 samt patientrelation 

vid graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. När personlig 

förskrivarkod erhålls ska yrkesrollen ändras 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Läsbehörig Användare från annan verksamhet, oavsett 

yrkeskategori som har patientrelation och inte 

ska dokumentera i Obstetrix utan i sin 

verksamhets journalsystem 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Psykolog      Psykolog som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. 

Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Sekreterare Medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, 

vårdadministratör 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Sjuksköterska Sjuksköterska som har patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Sjuksköterska 

AnOpIVA 

Sjuksköterska på Anestesi/Operation/IVA  Behörighet till en 

mottagning/avdelning 

Sjuksköterska Barn Sjuksköterska på barn/neonatologi Behörighet till en BB-

avdelning 

Sjuksköterskeassistent 

Ny 

Användare med tidsbegränsad anställning som 

arbetar som vikarierande undersköterska: 

- sjuksköterskestuderande termin 5-6 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Tekniker Tekniker som ansvarar för 

fosterljudsövervakning, Milou 

Behörighet till 

mottagning/avdelning med 

fosterljudsövervakning  

Underläkare Underläkare som har gruppförskrivarkod 

9100009 samt patientrelation vid 

graviditet/förlossning och som förväntas 

dokumentera i Obstetrix. När personlig 

förskrivarkod erhålls ska yrkesrollen ändras 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

Undersköterska Undersköterska som har utbildningsbevis från 

Socialstyrelsen  

Obs! Om utbildningsbevis saknas se yrkesroll 

Assistent omvårdnad och Sjuksköterskeassistent 

Behörighet till 

mottagning/avdelning där 

användare fysiskt arbetar eller 

har uppdrag för 

 


