
Behörigheter Medrave M4 Region Norrbotten 
 

Valbara behörighetsnivåer 
1 – Benchmark Ger användaren möjlighet att jämföra sina egenproducerade journaldata med resten av 

enheten via benchmark-rapporter och diagram.  

2 – Drilldown Ger användaren möjlighet att se patientlistor med individuella patienter (inklusive 

personnummer), så kallade drilldowns.  

3 – Se all data Ger användaren möjlighet att se all data på enheten, inte bara sin egenproducerade. 

Denna behörighet tillsammans med behörighet 2 ger användaren möjlighet att se all patientdata 

(inklusive personnummer) på enheten. Denna behörighet utan behörighet 2 ger användaren enbart 

möjlighet att se all data på enheten, men inga individuella patientdata (inklusive personnummer).  

4 – Admin/Superuser Ger användaren administratörsbehörigheter vilket innebär bland annat rättigheter 

att dela ut och ta bort behörigheter, ändra enhetsinställningar, mm.  

(5 – Matchning Utvecklarbehörighet. Idag endast MedRave-personal.) 

Ansvarsfördelning 
 Närmaste chef har ansvar för att ingen har mer behörighet än vad som kan betraktas som rimligt 

utifrån funktion och uppdrag samt i förekommande fall tidsbegränsat uppdrag.  

 Närmaste chef har ansvar för att ansöka om behörigheter/utökade behörigheter för särskilda 

uppdrag. Innan utökning av behörigheter ges bör möjligheten att nyttja PrimärvårdsKvalitet för 

att jämföra egen enhets data med andra enheter undersökas. 

 Närmaste chef har ansvar för att tidsbestämma utökade behörigheter och att regelbundet 

ompröva dessa. 

 Närmaste chef har ansvar för att när tidsbegränsning för tillfälligt utökad behörighet förfallit 

eller då behov ej längre finns; meddela via Funktionsbrevlåda – Medrave om att behörighet ska 

återställas till grundinställning utifrån den anställdes funktion. 

Beställning av behörigheter 
Närmaste chef ansöker om behörigheter via formulär i Chefsguiden.  

Skriv i ärenderaden:  
Beställning behörighet Medrave 

Ange i ärendet: 

 Ansvarig chef 

 Enhetsnamn 

 Namn på medarbetare 

 Medarbetarens HSAid 

 Behörighetsnivå 

 Eventuell tidsbegränsning 



Grundläggande behörigheter utifrån funktion/roll 
Följande behörigheter i Medrave M4 är beslutade att utgöra en grund för olika funktioner i Region 

Norrbotten. Vid behov kan ytterligare funktioner/roller vara aktuella för behörighet  

Offentlig och privat hälso-/vårdcentral  

Funktion Behörighetsnivå 

Verksamhets-/Enhetschef (alla anställda på enhet) 1 + 2 + 3  

Medicinsk ledningsansvarig 1 + 2 + 3 

Medarbetare med aktiv anställning, egen producerad patientdata* 1 + 2** 

Läkarsekreterare (en per HC/VC) 3 
*Alla professioner; läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut osv.  

**Automatisk grundbehörighet 

 

Föreslagna behörigheter på lednings-/stabsnivå  

Funktion Behörighetsnivå 

Divisionschef (alla HC/VC) 3  

Verksamhetsområdeschef (alla HC/VC inom sitt område) 3 

Beställaransvarig (alla HC/VC) 3 

Användarstöd verksamhetsområden (alla HC inom sitt område) 3 

Kvalitetsansvarig (alla HC/VC) 3 

Verksamhetsutvecklare Division Nära (alla HC/VC) 3 

Läkemedelskommittén (1-2 representanter) 3 

Systemförvaltning/support (alla HC/VC) 1 + 2 + 3 + 4 

 

Utökade behörigheter utifrån särskilda uppdrag 
Utökad behörighet kan ges tillfälligt vid behov och för särskilt uppdrag (ex. i samband med forskning och 

utvecklingsarbeten). Innan utökning av behörigheter ges bör möjligheten att nyttja PrimärvårdsKvalitet 

för att jämföra egen enhets data med andra enheter undersökas.  

Medarbetare med särskilt ansvar för spec. mottagning*** 1 + 2 + 3 

Controller (alla HC/VC) 3 

Ekonomer (alla HC/VC) 3 

Planerare (alla HC/VC) 3 

STRAMA – representant (alla HC/VC) 3 

***Exempelvis KOL, diabetes osv.  

 

 

 

 


