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Digital hälsodeklaration inför operation
Gäller för: Region Kronoberg
1. Digital hälsodeklaration skickas ut när datum för ingreppet är beslutat och
patienten blir kontaktad per telefon i samband med
kallelse/remissbekräftelse till operation/endoskopin. Patienter tillfrågas
om denne har e-legitimation till ex. mobilt Bank ID eller Freja eID för att
möjliggöra inloggning på 1177.
Instruktion för hur man hittar hälsodeklaration på 1177 skickas till
patienten med hänvisning till nationella supporten för de som behöver
hjälp av teknisk karaktär.
För barn 0–12 år skickas digital hälsodeklaration från Cosmic på barnets
personnummer. Vårdnadshavare loggar in på 1177 som sig själv, klickar
på barnet som finns länkat på startsidan och besvarar frågorna (från den
dagen barnet fyller 13 kan inte längre vårdnadshavare agera som ombud).
Ungdomar mellan 13–16 år kan välja efter överenskommelse papper eller
digital form förutsatt att de har Freja eID.
Unga vuxna mellan 16–18 år hanteras som vuxna dvs. digitalt i första
hand.
2. Sista svarsdatum sätts 6 månader fram i tiden eller anpassas efter
verksamhetens behov.
3. Hälsodeklaration i pappersformulär skickas enbart till de som inte har
möjlighet att besvara via 1177, till barn mellan 13–16 år utan Freja eID
och de som ev. behöver hälsodeklaration på annat språk än svenska. Ingen
förändring av nuvarande rutin för hantering av dessa.
4. Operationsplanerare på opererande klinik ombesörjer att hälsodeklaration
ifylles i allra möjligaste mån. Rutiner för hur och när detta sker ansvarar
respektive klinik för. Eventuell påminnelse skickas via 1177 vid behov.
5. På operationsanmälan finns kryssruta att markera när hälsodeklaration
finns.
6. Patientens svar importeras till Cosmic var 20:e minut. De visas i den
kronologiska journalen i vyerna, Enhetens anteckningar för aktuell
opererande klinik samt finns tillgänglig för alla under Sjukhus.
Anteckningstypen går att filtrera fram under National Form Service.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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