
 

Datorarbetsplats vid beredskap, Vårdval Vårdcentral 

Till: Vårdval Vårdcentral 

 
Angående; Jourdator vid beredskap 
 
Nedanstående information rekommenderas att gälla för avtalsgruppen Vårdval Vårdcentral. Inom 
Vårdval Vårdcentral ingår vårdenheter/vårdcentraler som drivs av Region Värmland och privata 
vårdgivare. Rekommendation är utifrån att det inkommit önskemål om att eventuellt utrusta den 
”jourväska”, som används av personal med vid beredskap, med en dedikerad laptop (bärbar dator). 
 
Frågan har diskuterats inom flera enheter i regionen där både den medicinska och tekniska 
aspekten har beaktats. Vi ser den mest effektiva och säkra lösningen är att läkare använder den 
laptop som används vid det dagliga arbetet på vårdenheten. Om läkare, som ingår i beredskap ej 
har laptop, hanteras detta genom utbyte från stationär dator till laptop, ett byte som utföres av 
Region IT. (reservation för leveranstid för datorer då det är internationell brist pga Covid-19) 
 
Motiv till rekommendation är flera med exempel som kvalitetssäkring, ekonomi, effektivitet, och 
enhetlighet. Då man använder egen laptop säkerställer man tex viktiga uppdateringar då den 
löpande ansluts till regionens nät på vårdenheten. Vi har erfarenhet av att datorer, som ej används 
kontinuerligt, ej kan logga in i domänen och då kan icke önskvärda situationer uppstå. 
 
Slutsats är att de läkare som ingår i beredskap bör, tillsammans med verksamhetschef, se över 
funktionalitet kring sin ”Datorarbetsplats” så att den är ”startklar” vid arbete inom beredskap. 
 
Det kan gälla att säkerställa; 
 

• Tjänsten ”Fjärråtkomst-VPN”, F5 BIG-IP Edge Client (VPN). 

• Åtkomst samt behörighet till Cosmic. 

• Behövs extern internettjänst? (tex via 4G på tjänstetelefon eller externt 4G USB-modem)  
o om läkare tex har dålig internettjänst vid arbete från hemmet. 
o om behov finns av internetåtkomst utanför regionens nät/vårdenheten. 

• Tillgång till diktafon, även här rekommenderas den diktafon som används i vardagen. 
 

Region IT hjälper gärna till att säkerställa datorarbetsplats för läkare inom beredskap.  
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