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Rutinbeskrivning för Strada sjukvårdsrapportörer
Hantering av digitala trafikskadejournaler
De patienter som inte har fått möjlighet att fylla i en trafikskadejournal i
samband med vårdtillfället på akutmottagningen ska om möjligt identifieras
via sjukvårdens interna system.
Patienterna erbjuds att i efterhand lämna uppgifter om olycksfallet, via ett
brevutskick. Utskicket innehåller en trafikskadejournal i pappersformat, ett
följebrev, ett svarskuvert och en informationsbroschyr om Strada.
Patienterna har möjlighet att fylla i en digital trafikskadejournal som
alternativ till pappersjournalen. I följebrevet finns en adress till webbsidan
där man kan fylla i den digitala journalen.
Patienten väljer det sjukhus som man har besökt och den digitala journalen
skickas direkt till Strada sjukvårdswebb för berört sjukhus.
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I Strada sjukvårdswebb finns en flik på startsidan som heter
Trafikskadejournaler. Där finns de digitala trafikskadejournaler som har
skickats till sjukhuset. Man kan se om det finns några inkomna journaler
med hjälp av siffran inom parentes.
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Registrera en digital trafikskadejournal

Under fliken Ej skapade rapporter finns de trafikskadejournaler som
skickats digitalt till sjukhuset. Man kan sortera listan över Ej skapade
rapporter genom att klicka på den rubrik som man önskar sortera
efter (Namn, Personnummer, Journal skapad, Olycksdatum,
Telefonnummer för komplettering). Man kan även söka fram en
rapport via det tomma sökfältet ovanför varje kolumn.
För att visa en trafikskadejournal markeras den aktuella raden och därefter
klickar man på knappen Visa journal.
För att öppna journalen (PDF-filen) klickar man på Öppna.

Trafikskadejournalen kan därefter skrivas ut för att användas som underlag
vid registreringen.
Man kan påbörja registreringen av en vald trafikskadejournal genom att
klicka på Skapa ny rapport. Då öppnas en ny tom rapport. Inga uppgifter
överförs från den digitala trafikskadejournalen. Man registrerar samtliga
uppgifter på samma sätt som för övriga trafikskadejournaler.
Rapporten har nu flyttats över till Skapade rapporter. OBS Överflyttningen
till skapade rapporter görs bara om man klickat på Skapa ny rapport under
fliken Ej skapade rapporter (se röd pil).
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När man har skapat en ny rapport genom att markera en rad och klicka på
Skapa ny rapport så flyttas den digitala trafikskadejournalen över till fliken
Skapade rapporter.
Man kan sortera listan över Skapade rapporter genom att klicka på
den rubrik som man önskar sortera efter (Namn, Personnummer,
Journal skapad, Olycksdatum, Telefonnummer för komplettering).
Man kan även söka fram en rapport via det tomma sökfältet ovanför
varje kolumn.
För att visa en trafikskadejournal markeras den aktuella raden och därefter
klickar man på knappen Visa journal.
För att öppna journalen (PDF-filen) klickar man på Öppna.

Arkivering av digitala trafikskadejournaler
Den utskrivna journalen (PDF) ska skickas till Transportstyrelsen för
arkivering enligt samma rutin som för de övriga trafikskadejournalerna
(Hantering av Strada trafikskadejournal).
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