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Vårmöte
Din journal på nätet
Programmet inleddes med en presentation av Benny Eklund tf IT direktör, Landstinget
Uppsala län om patienters rättighet till sina journaler på internet. En realitet från hösten 2012.
Din journal på nätet är en modell där patienten kan öppna ett eget digitalt hälsokonto, dit
journalinformation kan överföras efter sekretessprövning. Mindre integritetskänslig
information som ordinationer, bokade tider eller varningsinformation om överkänslighet bör
kunna föras över automatiskt till patientens hälsokonto. Övrig information ska menprövas
innan den görs tillgänglig för patienten, det vill säga en bedömning ska ske om tredje person
eller patienten själv kan tänkas komma till skada av uppgifterna. Förstudien rekommenderar
att det skapas en vårdgivarövergripande policy om vad som utlämnas, och på vilket sätt, samt
någon form av överenskommelse eller kontrakt om detta mellan vårdgivare och patient.
Exempelvis kan utökade möjligheter att nå information överenskommas för en verksamhet
med många kroniskt sjuka. Viss information, som preliminära bedömningar och
arbetshypoteser, ska av läkaren kunna märkas upp så att detta innehåll måste konfirmeras
innan patienten kan ta del av det.
Alumni verksamheten i Sverige och Uppsala
Eva Westergren gav en kort presentation kring alumniverksamheten i Sverige där fokus ligger
på att alumnierna ska vara en resurs samt att nätverket ska fortsätta att utvecklas samt skapa
kontakter och ge informationer till medlemmarna so inte längre är studerande vid lärosätet.
Vår verksamhet idag är två möten per år, vidarebefordra inbjudningar till olika evenemang
samt vara en del av alumni nätverket vid Uppsala universitetet. Vad ska den framtida
verksamheten vara fokuserad på? Diskussion fördes kring individen, arbetsplatsen och
universitetets funktion. Likväl diskussion kring hur alumniernas kompetens tas tillvara på
respektive arbetsplats samt om det finns några tankar och visioner som medlemmarna vill
framföra.
Efter avslutat vårmöte övergick mötet till årets alumnistämma.
Protokoll för alumnstämma för föreningen
Magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap
Datum: 2012-04-25
Plats: Kafferummet, Uppsala Universitet, BMC Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, ingång A11, 1tr Uppsala
1.

Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Annika Terner hälsade närvarande medlemmar
välkomna och förklarade 2012 års stämma öppnad.

2.

Val av mötespresidium
Stämman beslöt att välja Annika Terner till mötets ordförande och
Eva Westergren till mötets sekreterare.

3.

Stämmans sammankallande
Stämman befanns ha utlysts i enlighet med stadgarna.

4.

Verksamhetsberättelse
Stämman beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse

5.

Revisionsberättelse
Stämman beslöt att godkänna revisionsberättelse

6.

Balans- och resultaträkningar
-

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

8.

Val av styrelsens ordförande
Utgår då ordförande har ett år kvar.

9.

Val av övriga styrelseledamöter
Inga ytterligare inval.

10.

Val av revisor
Omval Björn Wikehult 1 år

11.

Val av valberedning
Ingen valberedning valdes

12.

Årsavgiftens storlek
Ingen avgift

13.

Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

14.

Stämmans avslutning
Annika Terner förklarade stämman avslutad.

15.

Övriga frågor
-
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