
Journalföring vid teledermatoskopi  
 

Eftersom Dermicus är ett helt externt system finns det ingen integration till PMO i nuläget. Därför måste 

man på sin enhet sätta upp rutiner för att följa upp svaren och journalföra dessa.  Det åligger den som 

skickar en remiss i Dermicus att följa upp svaret och handlägga detta vidare. Därför föreslår vi att man 

sätter upp dessa rutiner, eller något liknande som passar enheten. Vi rekommenderar inte att man skapar 

en remiss i PMO då detta leder till mycket extra arbete. Alla med konto till Dermicus ser hela enhetens 

remisser, därför kan man hjälpas åt med svarshanteringen.  

Notera i journalen 
Notera i besöksanteckningen att det skickats bilder via teledermatoskopi för bedömning. Kom överens 

med patienten hur svar meddelas vid benignt svar respektive behov av vidare handläggning.  

Sätt upp i din tidbok 
Sätt upp en bevakning i din tidbok 5 till 7 dagar senare, då brukar svaret i Dermicus kommit in.  

Kontrollera Dermicus vid prickmottagning 
Om man har prickmottagningen regelbundet är detta ett utmärkt tillfälle att kontrollera om nya svar 

kommit in i Dermicus.  

Använd sekreterare för att kontrollera svar 
Fördela arbetsuppgift till en sekreterare/administratör att regelbundet (1 gång/vecka) kontrollera 

Dermicus och notifiera läkare om ovidimerade svar finns.  

Journalför svaret 
När ett svar kommit in vidimerar man detta i Dermicus. I PMO gör man en kort anteckning om 

bedömningen och handläggningen under lämplig vårdkontakt. Man kan klistra in svaret från Dermicus 

men det blir mycket text, det är lättare att sammanfatta bedömningen. De flesta svaren kan besvaras 

genom brev till patienten om det bedöms benignt och ingen vidare handläggning krävs.  

Var uppmärksam på SVF! 
De är möjligt att initiera SVF via Dermicus, och vissa inskickade bilder kommer leda till att 

hudmottagningen startar ett SVF förlopp. Var observant på vem som har vårdåtagandet!  

Aktivera mailfunktionen i Dermicus om du vill 
Det finns en funktion i Dermicus att få en mail-notifiering vid ett nytt svar. Dock kommer detta på alla 

enhetens svar, vilket gör det besvärligt om man är flera läkare som arbetar i Dermicus men kan användas 

som ett komplement!  
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