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Beskrivning
Författare: Camilla Damell.
Journalföring är ett område som många psykologer tycker är problematiskt och som kan ge
upphov till osäkerhet, vilket skapar oro för att göra fel. Frågorna är många och det kan ibland
vara svårt att hitta svar.
Läs mer
Journalföring för psykologer ger en samlad och övergripande beskrivning av journalföring
och kan användas både som vägledning och som handbok. Författarna redogör bland annat
för vad som är en patientjournal, vad en journal ska innehålla och när och var journal ska
föras. Boken rymmer ett stort antal fallbeskrivningar som både visar hur man inte bör göra
och hur man bör agera i olika situationer. Dessa fallbeskrivningar både konkretiserar den
praktiska tillämpningen och fördjupar förståelsen av hur en korrekt och tillräckligt omfattande
journalföring kan se ut. Journalföring för psykologer riktar sig både till psykologstudenter och
till yrkesverksamma psykologer. Boken kan även användas av psykoterapeuter och andra
yrkesgrupper inom den psykiska hälso- och sjukvården, som behöver fördjupade kunskaper
eller nya infallsvinklar i journalföringsarbetet.
Om författarna
Camilla Damell är förbundsjurist på Sveriges Psykologförbund. Hon har lång erfarenhet av
arbete med hälso- och sjukvårdsjuridik för psykologer och är en uppskattad föreläsare inom
området. Jenny Klefbom är leg. psykolog med inriktning på barn- och ungdomspsykiatri. Hon

har bred inblick i dokumentations- och journalföringsrutinerna vid ett flertal verksamheter.

Annan Information
Finns två vårdnadshavare behövs ofta bådas samtycke. Är barnet i tonåren kan även barnets
samtycke behövas i en del fall, beroende på vad saken gäller. Ganska komplicerat, med andra
ord. Och som psykolog ska du journalföra att ett samtycke har getts, när du är
journalföringspliktig. Det finns säkert många socionomer.
För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom
Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel
sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt
behandling. Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska.
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist,
kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psyko- . Genom
den enhetliga regleringen av journalföringsskyldigheten i patientjournallagen har således
journalföringen blivit en del av de berörda yrkesutövarnas.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutade 2013 att ge psykologen en så kallad
prövotid. En möjlighet att komma till rätta med de missförhållanden som uppdagats. Kravet
var att genomföra viss fortbildning i dokumentation och journalföring och sända
dokumentation över denna till Socialstyrelsen.
För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom
Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel
sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt
behandling. Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska.
Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till exempelvis tidigare
provsvar och behandlingar.
Har du likt många vårdgivare insett att du inte vill lägga mer tid än nödvändigt på
journalföring, patientadministration och arbete med dator? Välj då ett journalprogram som
låter dig minimera tiden vid datorn. All registrering . File it! - Journalsystem, journalprogram
och kassasystem för läkare, psykologer, sjukgymnaster m.fl.
Anna Widin, 08-55 55 09 60. Åsa Carlquist, 08-55 55 09 62. Linda Fahlén, 08-55 55 09 72.
Anna Heed, 08-55 55 09 61. Klara Bellström, 08-55 55 09 64. Jill Kennedy, 08-55 55 09 69.
Linda-Jamila Levin, 08-55 55 09 63. Isalei Löfdahl, 08-55 55 09 67. Christine Lindman, 08-55
55 09 70. Caroline Bjurling, 08-55 55 09 71.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra

på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
BHV -sammanfattning över till skolhälsovården. Överföringen sker med vård- nadshavares
godkännande. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande. BMM-/BVC -psykolog.
Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen. Remissvar från psykolog förvaras i barnets
BVC-journal. Öppen förskola. Ingen journalföringsplikt.
LIBRIS titelinformation: Journalföring för psykologer / Camilla Damell och Jenny Klefbom.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra
på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
20 apr 2012 . Journalföring är en viktig och lagstadgad del i arbetet som psykolog. Men lagen
är ofta svårtolkad och kan ge upphov till osäkerhet. Vad får man skriva – och vad bör och ska
man skriva – för att inte riskera sekretess och patientsäkerhet? Nu lanseras boken
Journalföring för psykologer av Camilla Damell.
Om mottagningen. Edsbergs vårdcentral finns till för att ge dig den vård du behöver genom
hela livet. För närvarande arbetar sju specialistläkare och tre läkare under specialistutbildning
hos oss. Du har också tillgång till medicinsk rådgivning, distriktssköterska, barnavårdscentral,
hemsjukvård, diabetessköterska, medicinsk.
1 apr 2015 . 5.3.8 Avvikelsehantering. 10. 6. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet. 11. 6.1
Kompetenskrav vid anställning. 11. 6.1.1 Kompetenskrav för psykolog. 11. 6.1.2 Generell
fortbildning. 11. 7. Dokumentationsskyldighet. 11. 7.1 Kvalitetsberättelse. 11. 7.2
Patientsäkerhetsberättelse. 12. 8. Journalföring. 12. 9.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra
på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
Jag har gått till en leg psykoterapeut en längre tid som jag hamnade hos via vårdcentralen och
sedan fortsatt gå till privat. Men som jag nu slutat hos. Min fråga är om psykologer för journal
även när klienten kommer till dem privat och om klienten i så fall har samma möjlighet att få
läsa sin journal som om.
2012.041. Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans
medicinska och . Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOFSF
2008:14. Offentlighet och sekretesslagen (OSL) . Endast psykologen har tillgång till
psykologjournalen. Journalen skall förvaras på ett säkert sätt.
Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring
och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. . Hälso- och sjukvårdsmodulen innehåller
stöd för bedömning av läkare, samt journalföring för läkare, sjuksköterska, psykolog,
terapeut, sjukgymnast/arbetsterapeut, personal som.
24 okt 2015 . Pris: 99 kr Ordinarie pris: 279 kr BESKRIVNING: Journalföring är ett område
som många psykologer tycke.
20 sep 2017 . Hej alla,. Dr. Maya har tipsat om ett jättebra dokument från Socialstyrelsen med
titeln ”Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården”. Se bifogad
länk för en kopia. Det ligger också en kopia på Gemensamma och under mappen
Socialstyrelsen.
File it! - Ett effektivt journalprogram. Med File it! håller du effektivt reda på all nödvändig
information om dina patienter. Vi har lång erfarenhet av journalföring och kassa för läkare,
psykologer och sjukgymnaster m fl. Läs mer. Beställ File it! För PC & Mac.
Tystnadsplikt, sekretess och journalföring. Som leg psykolog och leg psykoterapeut, omfattas

jag av samma lagar och föreskrifter som gäller för all hälso- och sjukvård. Det innebär att jag
har tystnadsplikt och inte får lämna ut några uppgifter om det som sägs i samtalen till någon
annan. Jag har skyldighet att föra journal.
25 sep 2017 . Samtidigt är TerapiJournal ett komplett system för journalföring. Det tar hand
om . TerapiJournal är litet och enkelt, och samtidigt ett kraftfullt system med basfunktionerna
för journalföring. De vanligaste . Representant i Danmark: Psykolog Marie Hjalmarsson, +45
60 22 04 49, mhj@mastering-mind.com.
29 maj 2008 . I 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter
om patienter genom sammanhållen journalföring. . psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälsooch sjukvården som biträde åt legitimerad.
Journalföring för psykologer. hur psykologer dokumenterar sitt arbete : redovisning av lagar
och föreskrifter. av Anne Bederoff-Petersson (Talbok, Daisy) 2002, Svenska, För vuxna.
Uppläsare Monika Sidén. Ämne: Medicin, Medicinalväsen, Sjukvårdsadministration,
Sjukvårdsorganisation, Metodik, Psykologi, Psykologisk.
I 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter om patienter
genom sammanhållen journalföring. . 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför
arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom
den allmänna hälso- och sjukvården eller utför.
Lätt att vara säker. Så klart ska journalföringen vara enkel men den måste även vara säker. Vi
använder oss av tvåfaktorsautentisering för en säker inloggning i systemet och all journaldata
krypteras innan den lagras på våra servrar. Dessutom är självklart hela ProReNata Journal CEmärkt.
Programmet är gjort för att vara enkelt för användaren och bara innehålla basfunktioner för
journalföring. De vanligaste aktiviteterna (t.ex. att lägga in en journalanteckning) ska gå att
utföra med få moment. Samtidigt har säkerhetsfrågor prioriterats vid utvecklingen av
programmet. Systemet är utvecklat av psykolog Johan.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra
på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
Sekretess och journalföring. Det du berättar för mig är skyddat av sekretesslagen. Detta
innebär att jag har tystnadsplikt om det du berättar dvs att inga uppgifter lämnas ut till någon
om vi inte kommit överens om det. Psykologer arbetar under patientjournallagen. Detta
innebär att jag för journal samt att dessa uppgifter inte.
Kriget steglöst Pris: 238 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Journalföring för
psykologer av. Camilla Damell, Jenny Klefbom hos Bokus.com. en av de bombkrig
femtonmannaråd i monoflygplan. Rimskij-. Korsakov elenernas fyrventilsteknik goda idel
vanartiga herrskapet och kärrsnäppans Pris: 29,60 €. häftad,.
Journalföring för psykologer av Damell Camilla i Psykologtidningen nr 3 2012. Övrigt. När
ska man föra journal och vad ska egentligen en patientjournal innehålla? Det är frågor som
besvaras i den nyutkomna boken ”Journalföring för psykologer”. Öppna artikel.
21 nov 2017 . Dokumentation, journalföring och utformning av utlåtanden om arbetssökandes
förutsättningar för arbete sker enligt hälso- och sjukvårdslagen. Psykologer har ett konsultativt
arbetssätt och arbetar på uppdrag av arbetsförmedlarna. Man arbetar nära arbetsförmedlarna
och även med övriga yrkesgrupper.
Journalföring. Med Venturi - Journalen håller du reda på all nödvändig information om dina
patienter. Vi har bred erfarenhet av journalföring för kiropraktorer, naprapater, psykologer,

sjukgymnaster, skönhetskliniker m fl. Prova gratis.
1 nov 2010 . hälso- och sjukvård/tandvård ( psykologer, logoped, psykoterapeut). •. Den som,
utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av
logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför
sådan arbetsuppgifter inom den enskilda hälso-.
Socialstyrelsen tillhandahåller information som specificerar riktlinjerna för journalföring
utifrån de lagar som finns vad gäller hantering av personuppgifter. Vi har tidigare hänvisat till
att det även finns böcker där riktlinjer för journalföring inom hälso- och sjukvård har
sammanställts, som Journalföring för psykologer (Damell.
12 jul 2017 . Otydlig journalföring av barnvaccinationer . Varken Ivo eller vårdgivaren
misstänker att någon allvarlig vårdskada inträffat med anledning av den bristande
journalföringen. Diarienummer hos Ivo: .. Sjuksköterskor, psykologer och fysioterapeuter
klev fram och minskade beroendet av dyra hyrläkare.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra
på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
Journalföring är ett område som många psykologer tycker är problematiskt och som kan ge
upphov till osäkerhet, vilket skapar oro för att göra fel. Frågorna är många och det kan ibland
vara svårt att hitta svar.
Bestämmelser om journalföring finns i Patientdatalagen och i Socialstyrelsens föreskrifter om
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. En handbok till stöd för
tillämpningen av föreskrifterna finns också på Socialstyrelsens hemsida. Den är till stor hjälp
för många psykologer och är sökbar på olika.
10 sep 2013 . processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Journalföring.
Psykologen ska omgående upprätta journal för de elever som är aktuella för psykologs
utredning/insatser. 19 . Psykologen ska följa vårdgivarens rutiner för journalföring. 20.
Tilldelning och behörighet till datajournalsystem.
Journalföring och patientbokning För läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer,
psykoterrapeuter, psykologer m.fl Har du behov av att bygga upp ett patientregister, sköta
bokningar och avbokningar och göra journalanteckningar med digital signatur. Vi kanske har
ett dataprogram för dig.
. utför arbetsuppgifter som annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut
inom den allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den enskilda
hälso- och sjukvården som biträde åt . Omvårdnadsdokumentation beskriver den
journalföring som görs av framför allt sjuksköterskor.
Mål. Efter genomgången kurs skall studenten - kunna redovisa kunskap om institutioner inom
offentliga förvaltningar där psykologer är verksamma vad gäller verksamhetsmål, organisation
och verksamhet, - kunna redogöra för aktuella lagar och förordningar som är relevanta för
psykologisk yrkesutövning i det svenska.
KBT-behandling via internet för patienter med ångest- och depressionsproblem är en metod
där behandlingens innehåll förmedlas via en webbplats och patienten får arbeta självständigt i
vardagen med sin behandling. Patienten har samtidigt regelbunden kontakt med en KBTutbildad behandlare och skattar sitt mående.
25 aug 2009 . Hur ser det egentligen ut inom psykiatrin då man pratar med
kurator/psykolog/psykiatriker? Eftersom sekretess ska gälla borde väl inte det man säger
journalföras då andra kan läsa det? Anledningen till att jag frågar är att jag har en kontakt på g
som jag vill kunna lite på till 100 att det inte kommer till tredje.

De största legitimationsyrkena inom hälso-‐ och sjukvården är sjuksköterska, läkare,
arbetsterapeut, psykolog, fysioterapeut. Alla legitimationsyrken inom hälso-‐ och sjukvården
är akademikeryrken förutom naprapat och kiropraktor. Alla akademiskt utbildade inom
hälso-‐ och sjukvården har legitimation förutom kuratorer.
Som legitimerad psykolog lyder jag under Hälso- och Sjukvårdslagen när jag ger psykologisk
behandling. För privatpraktiserande psykologer gäller samma regler för sekretess,
tystnadsplikt och journalföring som i den offentliga sjukvården. Jag är medlem i Sveriges
Psykologförbund och Psykologföretagarna. Det innebär.
Journalföring för psykologer. Damell, Camilla. 9789147094073. Söker priser. Inga resultat.
Medförfattare Klefbom, Jenny; DDC 651.504261; SAB Qbgc; Upplaga 1; Utgiven 2012; Antal
sidor 125; Storlek 21 cm; Förlag Liber; Stad Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den
till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0.
Samtliga besök ska journalföras och signeras så snart som möjligt. 0 Vid akuta händelser
måste detta journalföras omgående! För alla journalanteckningar gäller följande: .
närvarandez). Exempel: 120511 Samtal med föräldrarna/ Kalle Knutsson, leg. psykolog (ant
120514). Närvarande: föräldrarna Olle och Anna samt.
27 apr 2016 . Det var i slutet av 2014 som det vid ett rutinmässigt stickprov uppdagades att en
legitimerad psykolog, som är verksam i Jönköpings sjukvårdsområde, struntat i att journalföra
ett 70-tal patienter och omkring 500 anteckningar. Psykologen valde att dokumentera
patientkontakterna som handskrivna.
Journalföring för psykologer. Upplaga: Senaste upplagan. Förlag: Liber. Författare/red: Ek, U.,
Linder, S. & Wetter, I. Titel: Rätt & Vett - Om Juridik och etik i psykologiskt arbete. Upplaga:
Senaste upplagan. Förlag: Studentlitteratur. Tillkommer gör aktuellt artikelmaterial, utdrag ur
aktuella lagtexter, förordningar och riktlinjer.
psykologer och psykoterapeuter, där kuratorn i dagsläget är den ende som inte är legitimerad.
Detta till trots anses det sedan länge vara lämpligt att i sammanhanget ge kuratorn ledningsoch samordningsuppgifter. Sjukvårdskuratorer med ansvar för att väga samman den
medicinska och den sociala delen är i en ställning.
19 mar 2008 . Möjligheter till sammanhållen journalföring över . Personuppgiftsansvar vid
sammanhållen journalföring. 133. 10.6. Arkivlagstiftning och andra bevarandefrågor vid
sammanhållen journalföring. ... annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller
psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården.
Nybesök kostar 950 kr, vilket är ett förmånligt arvode i syfte att ge fler möjlighet till att få en
kvalificerad bedömning och rådgivning av psykolog. . Journalföring Legitimerad personal
som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra en patientjournal. Det innebär att
en journal upprättas och förs kontinuerligt under.
Här hittar du samlad information om rutiner för journalföring och sammanhållen
journalföring, som bland annat patientens rätt att spärra information, medarbetaruppdrag och
behörighetsbeställning i HSA-katalogen.
31 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen
journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra
vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra
på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt.
Ellinor blev gruppvåldtagen men kunde inte prata om det på tio år. När hon till slut sökte
psykologhjälp ska psykologen flera gånger i månaden ha gått in och läst stora delar av hennes
journal. Nu misstänks psykologen för omfattande dataintrång.
Journalsystem för psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker.
12 nov 2015 . Vårdnadshavarna ska vid behov erbjudas språk- och hörseltolk, för att

säkerställa att informationen når fram. Psykologen ska informera vårdnadshavarna om att
kontakten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, att insatserna kommer att journalföras och
att vårdnadshavarna har rätt att ta del av journalen.
20 apr 2012 . Journalföring är en viktig och lagstadgad del i arbetet som psykolog. Men lagen
är ofta svårtolkad och kan ge upphov till osäkerhet. Vad får man skriva – och vad bör och ska
man skriva – för att inte riskera sekretess och patientsäkerhet? Nu lanserar Liber boken
Journalföring för psykologer av Camilla.
Sammanhållen journalföring. Vad menas med sammanhållen journalföring? Om min
vårdcentral börjar visa min patientjournal för andra vårdmottagningar som ingår i en
sammanhållen journalföring, måste de inte informera mig om det? Kan alla som jobbar inom
vården ta del av mina uppgifter när min vårdgivare använder.
it-halsa.se/minfam-framtidens-journalforingsprogram-inom-oppen-journalforing/
Sammanhållen journalföring. Lessebo kommuns skolhälsovård och Region Kronoberg (Landstinget) samarbetar genom så kallad sammanhållen
journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet
att ta del av barnets uppgifter i.
13 jun 2017 . Journalföring för psykologer lyder under Patientdatalagen. (2008:355) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso-och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) . Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) styr
hur psykologer skall hantera.
BUP för journal över varje patient och den vård och behandling patienten får hos oss. Det är vi skyldiga att göra enligt patientdatalagen. Liksom all
annan landstingsdriven vård i Stockholms län använder BUP sammanhållen journalföring. Det innebär att vårdpersonal på BUP även kan ta del av
uppgifter i journaler hos.
Psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk. Du träffar psykiater eller psykolog online bekvämt och konfidentiellt från ditt hem.
9789174181500 (9174181505) | Journalföring för psykologer | hur psykologer dokumenterar sitt arbete : redovisning av lagar och föreskrifter.
Remissversion av avsnittet Dokumentation och journalföring till uppdateringen av vägledningen för elevhälsan. 2016-06-02. 1. Dokumentation och
journalföring ... 1 § patientsäkerhetslagen framgår att läkare, sjuksköterskor och psykologer är legitimerade yrkesgrupper. För kurator finns inget
absolut kompetenskrav.
5 maj 2013 . Familjecentraler kan utgöra en arena för samverkan mellan MHV, BHV och kommunernas förskolor och socialtjänst. IV. Om
Örebro-modellen ska bestå krävs att frågor om ansvaret för verksamhetschef, journalföring och sekretess klargörs. Psykologer inom
Barnhälsovården i Örebro län, 2013-05-05,.
2 mar 2017 . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och
sjukvården trädde i kraft den 1 mars 2017. De nya föreskrifterna ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering
och journalföring i hälso- och.
28 mar 1985 . Skyldig att föra journal är vidare den som. utan att vara legitimerad, är verksam som logoped, psykolog eller psykoterapeut inom
allmän hälso- och sjukvård eller .. Socialstyrelsen har i förtydligande syfte tagit in en bestämmelse härom i sina föreskrifter för psykologer om
journalföring (SOSFS 1982:78).
En neuropsykolog är en psykolog med specialkunskaper om hjärnan och dess funktioner. Neuropsykologen kan göra en omfattande bedömning
av hjärnans olika kog.
Källa: Hälso- o sjukv:s ansvarsnämnd Målnr/Dnr: 2005-2403 Beslutsdatum: 2006-07-26 Organisationer: Region Skåne Lund Universitetssjukhus.
Psykolog tilldelades varning för bristande journalföring. Hans dokumentation av behandlingen av en patient var ytterst bristfällig och uppfyllde inte
ens mycket lågt ställda krav.
Rätt Spår Basmodul. Basmodul. I Rätt Spår basmodul ingår den funktionalitet som beskrivs längst ned på sidan, bl.a. all typ av journalföring med
tillhörande klientinformation. Klicka på pilen nedan för att se en kort presentation av Rätt Spår Basmodul. Videospelare. 00:00. 00:00. Go
Fullscreen. 00:01.
Boken Journalföring för psykologer, som Jenny har skrivit tillsammans med Psykologförbundets förbundsjurist Camilla Damell kommer ut. Boken
är tänkt att underlätta och förbättra kunskaperna i journalföring för både studenter och yrkesverksamma psykologer. Här skriver Jenny om boken:
http://vardochkunskap.se/. .
Jag har läst min journal som skrevs när jag hade kontakt med en psykolog för 6 år sedan och är lite chockad över hur mycket som står där som
INTE har med själva problemet (ett sexuellt övergrepp) att göra. Psykologen sa till mig att journalen endast är där för att dokumentera det vi har
pratat om och gav.
Buy Journalföring för psykologer 1 by Camilla Damell, Jenny Klefbom (ISBN: 9789147094073) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.
31 maj 2017 . Arbetsgivaren har tidigare uppmärksammats på att mannen har haft svårigheter med struktur i sitt arbete. Han har då fått hjälp med
bland annat journalföring. Mannen, som arbetat i länet sedan 2010, har nu anmälts till Ivo av Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro län för brister i
journalföringen som kan vara.
23 jul 2015 . ska patienten informeras om reglerna för sammanhållen journalföring (PdL 6 kap 1-2 §§). Direktåtkomst och spärr. Sammanhållen
journalföring innebär att vårdgivare under vissa förutsättningar kan få di- rektåtkomst till varandras elektroniska vårddokumentation. Västra
Götalandsregionen betrak- tas som.
Journalföring för psykologer. av , , Camilla Damell, Jenny Klefbom. Häftad. Liber, 2012-02. ISBN: 9789147094073. ISBN-10: 9147094079.
Priser för 1 ex. Ändra Antal.

Inga administrativa arbetsuppgifter utöver journalföring. På Psykologenheten är vi måna om att medarbetarna har förutsättningar att göra ett gott
arbete och möjlighet att utvecklas. Vi tillvaratar alla medarbetares specifika intressen och kunskap för att utveckla verksamheten. Du kommer att
ha ett kontorsrum och dela.
Inga andra vårdenheter har åtkomst till Studenthälsans datajournaler (s k sammanhållen journalföring förekommer inte). Frågor som rör patienters
integritet betraktas i dag som . De anteckningar som förs av psykolog hålls åtskilda från den medicinska journalen. Som patient har du oftast rätt
att läsa din egen journal.
28 aug 2017 . För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder
att vi och många andra vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling.
Du måste dock alltid ge ditt.
Journalföring är ett område som många psykologer tycker är problematiskt och som kan ge upphov till osäkerhet, vilket skapar oro för att göra fel.
Frågorna är många och det kan ibland vara svårt att hitta svar..
17 maj 2017 . Psykologer i Region Jönköpings län. Utbildare/instruktör: Nils Erik Solberg, Carl-Axel Holmberg, Jessica Järestedt och Mahlin
Lenerius. Kontakt: Qulturum, Verksamhetsnära funktion. Anna-Karin Jeppsson E-post:anna-karin.jeppsson@rjl.se. Barn- och ungdomshälsan
Vmo, Medicinsk vård. Maria Heiver
26 apr 2017 . Hela kursen: Sverne Arvill, Ebba Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter. 4 uppl : 2010 ISBN:978-91-44-06628-8
LIBRIS-ID:11790095 Kursbok på annan, tidigare kurs Sök i biblioteket. Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer. 1. uppl. :
Stockholm : Liber, 2012 - 125 s.
Bokrecension: Journalföring för Psykologer av Camilla Damell och Jenny Klefbom av Swahn Johan i Psykologtidningen nr 5 2012. Recension.
Har du, liksom jag, ibland funderingar om hur du ska föra journal. Då finns det numera en liten skrift som ger vägledning. Öppna artikel.
Pris: 238 kr. häftad, 2012. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Journalföring för psykologer av Camilla Damell, Jenny Klefbom (ISBN
9789147094073) hos Adlibris.se. Fri frakt.
7.4 Sveriges Psykologförbund Psykologernas journalföring Psykologers journalanteckningar kan finnas på "olika ställen" beroende på var de
arbetar. Som anställd direkt på en . Förfrågningar från försäkringsbolag till psykologer inom klinisk verksamhet förekommer såväl i offentlig som
privat verksamhet. Enligt Sveriges.
För psykologen innebär legitimationen ett krav på att denne ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Om en . Journalföring. Alla legitimerade psykologer är enligt lag skyldiga att föra och förvara journaler på alla sina patienter i enlighet med gällande
lagar och föreskrifter.
Jämför priser på Journalföring för psykologer (Häftad, 2012), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Journalföring för psykologer (Häftad, 2012).
Till oss kan du vända dig med allt som rör din hälsa. Glöm inte ta med dig din legitimation, frikort/högkostnadskort när du kommer till oss. Alla
avgifter bör betalas kontant eller med betalkort i kassan. Besök hos läkare: 200 kr. Besök hos kurator, psykolog och sjuksköterska på
vårdcentralen: 200 kr. Barn och unga under 20.
Sammanhållen journalföring tillämpas även i den nationella patientöversikten så att andra vårdgivare kan ta del av en del av landstingets
vårddokumentation. . Övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, biomedicinska analytiker
psykologer, logopeder, dietister, ortoptister.
Framtidens journalsystem med tidsbokning, kommunikation och klinikadministration på webben. Designat för psykologer, sjukgymnaster och
manuella terapeuter.
Journal ska föras vid direktkontakt med elever och vårdnadshavare kring enskild elevs utveckling, samt kring de insatser som är kopplade till
kontakten. Med andra ord ska skolpsykologiska utredningar och samtalskontakter journalföras. Även en förfrågan till hälso- och sjukvården av en
psykolog (remiss) samt utfärdade.
Psykologer lämnade protestlista. 8. Hälsosamtal för asylsökande. 9. Jenny Jägerfeld Augustvinnare. 9. Om journalföring. 10. Den nya
patientsäkerhetslagen. 13 krönika. Av Sara Ekenstierna. 13 geropsykologisk forskning. Tungt ansvar för anhöriga som vårdar äldre närstående.
16. Av Lennarth Johansson fackliga nyheter.
Författarna går grundligt igenom de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter. De etiska dilemman som
dessa yrkesgrupper ställs inför belyses med exempel och fallbeskrivningar. I boken redovisas också den etik som är vägledande för vetenskaplig
forskning inom ämnesområdet.
Journalföring. Dokumentation av föräldraträffarna angående innehåll och närvaro görs på avsedd plats i BHV-journalen. På varje BVC registreras
vilka föräldrar som erbjudits respektive inte erbjudits att delta i föräldragrupp, uppdelat på mamma, pappa/partner, första-/flergångsföräldrar och
antal deltagande gånger.
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