Lägga till information om 1177- meddelande i Journalia AK
Då antalet patienter som får sina doserings- och uppföljningsbrev via 1177 från Journalia AK
fortsatt är väldigt lågt krävs ytterligare insatser för att sprida informationen till patienterna, så att
fler ska bli intresserade av att använda detta fördelaktiga kommunikationssätt.
Därför finns det nu möjlighet att lägga till information gällande 1177-meddelande på doseringsoch uppföljningsbrev som skickas till patienten. Detta görs genom att lägga till ett extra
meddelande vid uppföljning och då välja meddelandet Information om 1177-meddelande (117)
Se bild nedan.

Guide för hur man lägger till meddelande: Meddelande till patient- AK Monitor - Journalia AK
Lägger ni till extra meddelande med information om 1177-meddelande så ser det ut enligt
nedan i brevet:

Fördelningen av kommunikationsätt mot patienten inom Region Halland ser nästintill
likadan ut som den gjorde i mars månad, när statistiken sammanställdes senast.
Diagrammet nedan visar den marginella ökningen sedan i mars då det var 163 patienter
som hade 1177 som kommmunikationssätt och den 7 juni var det 242 patienter. Vilket
fortsatt endast är 2 % av alla patienter som finns registrerade i Journalia AK.
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Vinsten med 1177-meddelande som kommunikationssätt är störst och klart viktigast för de
patienter som står på Waran-behandling, vilket är strax under 2000 patienter inom Region
Halland
Tidigare information som skickats ut gällande 1177-meddelande går även att nå på
Vårdgivarwebben - Journalia AK
Information till er som vårdgivare - Information vårdgivare 1177-meddelande
Information att delge patienterna - Information patient 1177-meddelande
För hjälp se guider och manualer i VAS-hjälpen, VAS-hjälpen Journalia AK.
Eller kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-47 61 900 eller registrera ett ärende till
Servicedesk.
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