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Anvisning gällande VAS-utbildning 

Bakgrund 
Journalsystemet VAS är sedan 2011 en CE-märkt produkt vilket innebär att 

VAS är klassificerat som ett medicintekniskt informationssystem och där-

med sorterar under det medicintekniska regelverket. Det här innebär att 

kravnivån på verksamhetschefer ökat eftersom det ligger i deras åtagande att 

säkra att personalen har ”rätt utbildning” när de använder VAS. Journalsy-

stemet används av mer än 6000 personer inom vårdverksamheten och många 

av dessa arbetar en stor del av sin tid med journalsystemet. Under 2024 så 

kommer  Region Norrbotten att byta ut VAS mot journalsystemet Cosmic. 

 

Det finns många vinster med att personalen har rätt utbildning, den ena är att 

användarna får kunskap om avsedd användning, dvs hur funktionaliteten ska 

användas och därmed uppnås också syftet för patientsäkerhet. Den andra 

fördelen är att personalen nyttjar funktionaliteterna på ett effektivt sätt så 

länge vi har kvar VAS. Det är därför viktigt att hitta former för utbildning till 

all personal så att det är möjligt att genomgå utbildning även när trycket på 

vårdens personal är högt.  

 

Förvaltningsledare FO Gemensam vårdadministration ansvarar för informat-

ion i samband med VAS-leveranser tillsammans med divisionernas VAS-

ansvariga. Leveransutbildning sker numera sällan och då endast vid utveckl-

ing som har stor påverkan i verksamheten. Det är då VAS Objektspecialister 

i vårddivisionerna som utbildar enheternas utbildare/VAS användarstöd som 

i sin tur utbildar användare på enheterna. VAS utbildningsmiljö för kom-

mande leveranser finns tillgänglig på varje enhet. Se även Anvisning gäl-

lande ansvarsnivåer VAS och Hälsoinformatik   

 

I Region Norrbotten finns följande typer av E-lärandeutbildning i VAS 

- VAS-administratörsutbildning 

- Grundutbildning  

- Fördjupningsutbildningar  

 

VAS E-lärandeutbildningar möjliggör att användare inom och utanför reg-

ionen kan ta del av utbildningen när det passar dem utan att resa någonstans. 

E-lärandeutbildning kan upprepas och framtagna tester möjliggör uppfölj-

ning i samma verktyg som den tas fram. 

 

Syfte 

Syftet med anvisningen är att genom utbildning optimera användandet av 

VAS så att det används på rätt sätt och nyttjas till fullo. Därmed ökar förut-

sättningarna för patientsäker och effektiv vård samt bättre arbetssituation för 

användarna. Syftet med utbildningarna är också att säkra en värdehemtag-

ning/effekt kopplat till de investeringar som görs i VAS, dvs uppnå nytta i 

verksamheten.  

https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-143
https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-143
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Omfattning 

Anvisningen omfattar alla verksamheter som använder VAS i Region Norr-

botten. 

 

Anvisning 
Verksamhetschef är ansvarig för att  

- alla VAS-administratör ska genomgå VAS-administratörsutbildning 

i E-lärandeformat med godkänt resultat 

- alla nyanställda ska genomgå för verksamheten relevant grund- 

och/eller fördjupningsutbildning i E-lärandeformat med godkänt re-

sultat 

- lokala rutiner för identifiering av utbildningsbehov och uppföljning 

vid behov tas fram och följs 

 

Förvaltning av VAS E-lärandeutbildningar 

Utvecklingsledare vårdsystem på vårdstödsenheten ansvarade tidigare för 

förvaltning av VAS E-lärandeutbildningar.  

Dessa förvaltas dock ej längre med anledning av VAS begränsade livslängd 

efter beslut av Styrgrupp FO Gemensam vårdadministration.  

VAS grundutbildning och VAS-administratörsutbildningen är dock i stort 

sett uppdaterade och kan med fördel användas fortfarande. Fördjupningsut-

bildningarna är däremot inte helt uppdaterade men ger ändå en god inblick i 

respektive delar av VAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


