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Ansvariga: MAS Katarzyna Wisniewska och MAR Malin Espersson

Stänga journalmapp i Procapita
I Procapita går det att göra en sökning på hur många patienter/enhet som har en
”öppen journalmapp” d.v.s. pågående hälso- och sjukvårdsuppdrag. Detta ger oss
som vårdgivaren möjlighet till att kunna bedöma antal patienter som finns i den
kommunala hälso- och sjukvård inklusive boenden som kommuner har hälsosjukvårdsansvar för. För att sökningen ska visa ett rätt resultat, ska
journalmappen stängas, med andra ord ”läggas i arkivet”, när hälso- och
sjukvårdsuppdraget har upphört.
Den elektroniska journalmappen ska stängas när:
1. Vårdärendet är avslutat från alla professioner i hemsjukvård
Varje profession ansvarar för att kontrollera med övriga professioner om
journalmappen kan stängas när det ”egna” hälso- och sjukvårdsuppdraget
är avslutat.
2. Patienten skrivs ut till ordinärt boende från korttidsplats utan fortsatta
insatser från hemsjukvården
Efter överenskommelse i teamet eller enligt rutin på enheten stänger en (1)
legitimerad den kommunala journalmappen. Innan dessa journaler stängs
ska de flyttas till personens organisation t.ex. Htj Vä.

3. När patienten har avlidit
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS, stänger journalmappen efter att
hen har informerat ft/sjg/at om de är involverade i vård av patienten. I de
fall då det inte finns någon OAS stängs journalmapp av ansvarig ft/sjg/at i
samråd med varandra. Journalmappen stängs oavsett om patienten har
hjälpmedel eller inte. Svara JA på fråga om att stänga uppgifter i Att Göralistan.
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4. Patienten flyttar till privat vårdhem eller till annan kommun
När patienten flyttar till ett av Kristianstads kommuns privata vårdboende
eller till annan kommun ska den kommunala dokumentationen avslutas
med en Epikris d.v.s. sammanfattning av vården. Epikrisen skrivs ut och
överlämnas till den nya vårdgivaren på ett säkert sätt. Efter
överenskommelse i teamet eller enligt rutin på enheten stänger en (1)
legitimerad den kommunala journalmappen omedelbart.
5. Journalmappen stängs även om patienten har hjälpmedel ordinerade

Följande gäller:


När uppföljning är avslutad (d.v.s. efter 4 mån och inget behov av
uppföljning kvarstår)



Alternativt om uppföljning sker kontinuerligt därefter men ej tätare än 1
gång/ halvår.

OBS!


Vid förebyggande åtgärder eller behandling med antidecubitusmadrasser är
det ej aktuellt att avsluta journaler då ordinationen betraktas som pågående
ordination (det finns en signeringslista för kontroll av tryck m m varje
månad)



Vid ordinationer där det finns uppföljningsintervaller som är tätare än var
sjätte månad exempelvis 3- hjulig cykel, positioneringslarm, stålyft är det ej
aktuellt att avsluta journaler. Dessa ordinationer hanteras som pågående
ordinationer.

