
 

 

Obstetrix förvaltning  

2022-06-01 

Nyhetsbrev  
Information från Obstetrix förvaltning  
 
Förändringsbehov som t ex organisationsförändringar, måste lämnas in minst 60 dagar innan 

planerat införande. Större förändringar kräver längre framförhållning.  

Återkoppling på ärenden som kommer till funktionsbrevlådan besvaras så snart som möjligt.  

Användarstöd hänvisas till respektive verksamhet. 

 

För att minska risken för felregistreringar i Obstetrix ska rutiner enligt nedan följas. 

Registrera patientuppgifter 

Registrera ID-kontroll  

Registrera reserv- eller samordningsnummer  

 

Behörighetsbeställning 

För vägledning, se dokument Yrkesroller   

Pågående aktiviteter 
• Uppbyggnad av ny tidbokstyp ”Agnes” – Gravidvårdkedja för sammanhållen vårdkedja 

• Korrigering av enhetsnamn, adresser, telefonnummer och HSAID enligt KIV  

• Organisationsförändring NU 

Förändringar beläggningslista BB-mottagning NÄL  

• Tester Windows 10 version 21H2 

• Hemsida och dokumenthantering  

• Samverkan med projekt FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö, Millennium 

• Uttag och distribution av händelseloggar i Obstetrix VGR 

• Översyn av inaktiva användare i Obstetrix  

• Byte av servrar för historikdatabaserna 

• Certifikatsbyten som hanterar inloggning Obstetrix och Melior 

https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/obstetrix/forandringsbehov/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bea5d349-b3e9-4d14-8cec-647fc122bfa0/Registrera%20patientuppgifter.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/288f8ca1-12db-4c74-8338-a514eae153e0/Registrera%20ID-kontroll.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a95114a9-db52-4fcf-8de6-1ae458a2ce7f/Registrera%20reserv-%20eller%20samordningsnummer.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/71d3f17f-0cab-4cb1-890f-8fcfc99a5b0c/Yrkesroller.pdf?a=false&guest=true


 

Nyhetsbrev 2022-06-01 

2 

Planerade aktiviteter 
Planerade aktiviteter under hösten 2022: 

• Tester ny version 2.18.0.100 (preliminärt) 

• Uppgradering Milou 

• Uppgradering Intyg  

• Krockutredning, inventering och rättning av journaler för patient med flera person-id 

(person-, reserv- och samordningsnummer)  

• Byte av formulär på Obstetrix Insida och Vårdgivarwebben 

 

Utförda aktiviteter 
Utförda aktiviteter under våren 2022: 

• Uppgradering Obstetrix 2.17.2.100 

Fokus på stabilitet, säkerhet, teknisk uppdatering och buggrättningar  

• Ny teknisk funktionalitet för elektronisk födelseanmälan  

• Tekniskt underhåll Obstetrix 

• Uppgradering Intyg  

• Krockutredning, inventering och rättning av journaler för patient med flera person-id 

(person-, reserv- och samordningsnummer)  

• Tester Windows 10 version 20H2 

• Överflyttning av dokument till nya samarbetsytan SOFIA då tidigare samarbetsyta 

Alfresco har stängts ner/avvecklats 

• Organisationsförändringar SU 

Förändringar beläggningslista avd 314 

Adressändringar 6 enheter 

• Organisationsförändring NU 

Förändringar beläggningslista avd 37 BB NÄL och avd 35 Gyn/Antenatal NÄL 

• Organisationsförändring 

Barnmorskemottagning Stenungsund – verksamhetsövergång från Nötkärnan till 

Regionhälsan  
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• Organisationsförändring Regionhälsan 

KUB mottagning M4 har namnändrats till Masthuggets Ultraljudsmott 

• Obstetrix Webbtidbok 1177 

För att avhjälpa de tekniska problemen i Obstetrix databas har funktionen 

Inkorgsmeddelande i Obstetrix Webbtidbok 1177 inaktiverats 

• Journalsökord ABCD inaktiverat. Ersatt med nytt journalsökord Första graviditetsbesök 

inaktiverats 

• Nya KVÅ-koder 

UX 455 - Hälsoundersökning av person som flytt från Ukraina efter 2022-02-24 

UX 450 - Vård enligt massflyktsdirektivet 

UX 950 - Start av behandling / undersökning / mätning i hemmet 

UX 951 - Avslutad (slutförd) behandling / undersökning / mätning i hemmet 

UX 952 - Uppföljning av behandling / undersökning / mätning i hemmet 

UX 560 - Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer ställda 

• Webbutbildning Obstetrix, finns på Lärportalen 

 

 
Nya och uppdaterade dokument:  
 
Nya/uppdaterade dokument från januari 2022 och framåt. 

Information: 

• Journalsökord BMM 

• Journalsökord Slutenvård 

• Bugg MHV 1 

• Webbutbildning Obstetrix  

• Elektronisk födelseanmälan 

• Tidbok ny session Microsoft Edge 

• Tidbokstyper 

• Ultraljudsundersökning öppnas i flera flikar 
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Trevlig sommar! 
 

 

Intern adress 

Obstetrix Insidan 

 

Extern adress 

Obstetrix Vårdgivarwebben 

https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/obstetrix/
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/obstetrix/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/obstetrix/

