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Frågor och svar 
 

Alla yrkesroller 
 

Var dokumenteras kontrakturer, struktur eller funktion?  

Bestående kontraktur skrivs i struktur, om det påverkar funktionen skall plan upprättas under 

kroppsfunktioner, rörelsesystemets funktioner. 

 

Var dokumenteras fraktur, konstaterad blir struktur eller diagnos?  

Misstanke om fraktur dokumenteras under lämplig kroppsfunktion. Konstaterad fraktur, plan 

upprättas på sökord för aktuellt problem. Gammal fraktur dokumenteras under struktur alternativt 

medicinsk diagnos. 

 

Vem kan uppdatera plantitel? 

Endast den profession som har skapat planen kan uppdatera.  

 

Samtycke till sammanhållen journalföring, kan jag avgränsa till en specifik leg personal? 

Nej inte Treserva. I samtyckesmodulen går det att skriva en specifik leg personal som då gäller för 

NPÖ och Panorama. Då skrivs det under vissa begränsningar, begränsningar av uppgift.  

 

Jag skriver att samtycke ”gäller Leanlink” – men gäller det Panorama? Dvs behöver jag skriva något 

mer än så om jag ska kunna läsa i Cosmic?  

Samtycket inhämtas för vårdgivaren till de olika systemen (NPÖ, Panorama, Treserva) när du frågar 

om samtycke till att läsa elektronisk journal. 

 

Vi har klienter i vårt team som inte är hemsjukvårdspatienter utan har boendestöd. Om jag har 

samtycke får jag läsa i Panorama om det känns relevant att få mer info?  

Du har rätt att ta del av information om du har patientens samtycke och har en vårdrelation vilket du 

har om du har ett HSL uppdrag. Boendestöd är inget HSL uppdrag. 

 

Varför får jag felmeddelande om att jag måste ange enhet när jag ska spara en fördelad åtgärd?  

Om man klickar på spara utan att ha angett frekvens så kommer ett meddelande upp om att du 

måste ange en enhet. Då ska en siffra och hur ofta det ska göras anges.  
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Varför kommer påståendet ”Det finns inte samtycke till sammanhållen journalföring registrerat…” 

även om det finns registrerat samtycke i samtyckesmodulen (händerna) och ikonen för 

sammanhållen journalföring i Treserva (tummen upp) är grön? 

Påståendet kommer när patienten har journal hos fler än en vårdgivare (kan uppstå under pågående 

vårdtid). För att läsa fullständig journal krävs registrering på ikonen Sammanhållen journalföring i 

Treserva (tummen upp). Ikonen är grön oavsett registrering eller ej. Att detta samtycke finns 

registrerat framgår i sökordsträdet.  

 

Var dokumenteras information till omvårdnadspersonal när det gäller stöd till patient? 

Identifiera problemområdet,  

 Är det ett skadligt beteende med psykiska inslag så skapas plan under psykiska funktioner ex 
på KVÅ – minskning av risken att individen skadar sig själv. 

 Är det ett hälsoproblem där individen själv kan ta ett visst ansvar så skapas plan under 
personlig vård ex på KVÅ -stöd och/eller träning i att sköta egen hälsa. 

 Har problemet en direkt koppling till olika funktioner skapas plan under respektive område. 
Exv smärta, urin, förflyttning och väljer där lämpliga KVÅ. 

 
Varför går inte KVÅ – Information/undervisning om ohälsa/hälsa fördelas till 
omvårdnadspersonal? 

KVÅ:n syftar på den information/undervisning som sker mellan leg personal och patient. 
Informationen ges av leg personal.  

 
Hur vet jag vilka åtgärder som kan fördelas till omvårdnadspersonal? 

De åtgärder som står med stora bokstäver i rullisten som visas när du väljer åtgärder går endast att 
fördela till HSL. Åtgärder som står med små bokstäver kan fördelas till antingen HSL eller 
omvårdnadspersonal.    

 

Hur gör jag när jag ska fördela en åtgärd till en hemtjänstgrupp som inte finns med i rull-listen? Tex 

en vårdtagare där Räknestickans hemtjänst (attendo) ger mediciner och insulin. Men när jag gjort 

läkemedelsvårdplanen finns inte Attendo att välja på när jag ska fördela åtgärden. 

Utgå alltid från det hemtjänstområde/hemsjukvårdsområde som patienten bor i. Den brukare du 

jobbar med tillhör Ullstämma hemsjukvårdsområde, när det exv. är Attendos personal som arbetar 

med brukaren så gör de det som Ullstämma Attendo hjt ute även om de utgår ifrån Räknestickan, så 

du skall fördela till ”Attendo htj ute”.  

 

Omvårdnadspersonalen utgår från exv Räknestickan och arbetar med brukare i Ullstämma 

hemsjukvård hur kan de då läsa det jag som legitimerad skriver? 
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Omvårdnadspersonalen ska då söka upp och läsa/dokumentera på brukaren utifrån Ullstämma 

hemtjänstområde, har de inte den behörigheten måste de prata med deras verksamhetsombud för 

att få rätt behörighet. 

 

Ska vi inte skriva våra prefix i plannamnet för att alla ska kunna skriva?  

Möjligheten att skriva i planen styrs inte av prefixen utan de visar vilka professioner som arbetar i 

den. Fungerar som hjälp för att se vilken plan respektive yrkesroll arbetar i, hjälper även 

omvårdnadspersonalen att tydliggöra vilken plan de följer upp. Vill ytterligare profession 

dokumentera i befintlig plan så kontaktas den profession som har skapat planen för att uppdatera 

plantiteln. Du kan börja dokumentera i planen innan plantitel är uppdaterad.  

 

Ska dokumentera att patienten inte fanns hemma vid den tid som var bokad för hembesök och att 

jag kontaktar patienten vid senare tillfälle för att samordna en ny hembesökstid. Var ska jag skriva 

detta?  

Dokumentera där problemet hör hemma under status eller som uppföljning i en vård/rehabplan. 

 

Varför kan inte personalen läsa vad jag har skrivit under deras åtgärd i vårdplanen? 

I åtgärden som är fördelad till omvårdnadspersonal (ÄO) är det bara omvårdnadspersonalen som ska 

göra uppföljning, leg personal gör uppföljning på den åtgärd som är fördelad till HSL. 

Omvårdnadspersonal kan alltid läsa allt som är skrivet i HSL journalen (om någon åtgärd är fördelad), 

de måste söka fram anteckningen på rätt sätt. 

När de söker vårdplaner i ”webben” så visas problem-mål- deras åtgärd och den uppföljning som 

görs av dem i webben. Vårdplanen ska ses som en arbetsbeskrivning (vad ska utföras). 

När de ska läsa vad som har hänt eller är utfört ska de läsa patientjournalen, ses via sökfunktionen. 

Sökning av journal, vårdplan och socialjournal ska utföras av omvårdnadspersonalen innan de utför 

insats hos brukaren. 

 

Kan vårdplaner delas mellan professioner och organisationer? 

Vårdplaner ska inte delas mellan olika utförare (vårdgivare) men kan delas inom samma vårdgivare. 

Dokumenterar ni i samma vårdplan krävs det en tät samverkan så att planen är aktuell, åtgärder 

fördelade på rätt sätt och att det tydliggörs vem som ansvarar för att avsluta planen. 

Vi flytt till annan verksamhet kan vårdplaner med aktuella problem överlämnas till mottagande 

verksamhet, innan överlämnandet återkallas åtgärder. Vill inte mottagande verksamhet använda sig 

av planen så ansvarar de för att avsluta den. 

 

Får jag stänga annan professions vård/rehabplaner? 
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Nej, varje profession ansvarar för att avsluta sin egen professions vård/rehabplaner. Om 
vård/rehabplan delas mellan professioner måste ni kommunicera om avslut.  

 

När skapas vårdåtagande? 

När vårdrelationen påbörjas skapas vårdåtagandet, vårdåtagandet skapas på den organisation som 
patienten befinner sig på. Ett vårdåtagande per profession. 

Trygghetsteam, Kommunrehab, Demensteamet dokumenterar i befintligt vårdåtagande på den 
organisation som patienten befinner sig, finns inget vårdåtagande sedan tidigare skapas ett nytt. 

 

Kan brukare skrivas in i Treserva innan hen kommer hem eller till boende? 

Vårdåtagande kan skapas och inskrivning förberedas innan brukaren fysiskt är på plats. Upprättas så 

fort man ”verkligen” vet att brukaren skall komma eller när man haft kontakt med brukaren. 

 

När avslutas vårdåtagande? 

Vårdåtagandet ska alltid avslutas när brukaren har lämnat verksamheten. Det ska göras i nära 
anslutning till flytten eller när patienten avlidit.  
Vårdåtagandet reglerar tillgången till journalen, när vårdrelationen upphör ska inte tillgång till 
journalen finnas kvar.  
Dokumentera alltid orsaken till att vårdåtagandet avslutas under sökordet epikris. Notera vårdtid, 

orsak, boendeform och framtid.  

 
Vid verksamhetsövergångar, se särskild information på hemsidan användarstöd Leverera vård och 
Omsorg.  
 
Hjälpmedelsförteckningen kan avslutas även om alla hjälpmedel inte är återlämnade, då det finns en 
rutin hos hjälpmedelsleverantören avseende detta. Säkerställ att omvårdnadspersonal har en aktuell 
lista på vilka hjälpmedel som ska skickas tillbaka innan hjälpmedelsförteckningen avslutas. 
 

 

AT/FT/SG/LOG 
 

Var dokumenteras restriktioner? 

Välj komponent utifrån påverkan/problem. Skrivs i respektive plan i samband med åtgärden. Ex 

gångträning, stegmarkera i 6 veckor. Alternativt under aktuellt statusord. 

 

Ska FT användas som prefix i planer?  

FT/SG Fysioterapeut/Sjukgymnast heter rollen och är känd av omvårdnadspersonal.  

 

Vilka rehabplaner ska AT lämna öppna?  
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De rehabplaner som har ett aktuellt problem ska lämnas öppna med fördelad åtgärd till 

omvårdnadspersonal om det finns behov. Tex använd förskrivet hjälpmedel enligt instruktion eller 

bruksanvisning. Beh. madrass och dyna, ska lämnas öppna så länge problemet är aktuellt. Inte 

lyftsele, då förflyttningsproblemet är löst med en lyftsele. Årlig uppföljning av lyftsele skrivs i 

hjälpmedelsförteckning under fördelad KVÅ-Träning i att använda hjälpmedel. Se instruktion för 

dokumentation av hjälpmedel på MAS hemsida.  

 

Hur dokumenteras demensutredning som kräver flera besök? 

Registreras på Intellektuella funktioner med KVÅ-Bedömning av intellektuella funktioner en gång, 

antalet besök visas med insatsregisteringenen (debiteringen). 

 

Behöver DAT dokumentera under inskrivningsorsak när endast utlämning av hjälpmedel sker? 

Nej, de dokumentera under aktuellt sökord i ICF. 

 

Var dokumenteras balansträning? 

Hänvisar till KVÅ:er 

• SG/SSK-Behandling av sinnesfunktioner och smärta (Plan: Beh. r/t sinnesfunktioner och smärta) 

• AT/SG-Koordinationsträning (Plan: Beh. r/t psykiska funktioner alt. Beh. r/t rörelsesystemets 
funktioner) 

• AT/SG-Träning av kroppshållning och kroppsställning (Plan: Beh. r/t rörelsesystemets funktioner 
alt. Beh. r/t förflyttning) 

• SG-Träning av posturala reaktioner (Plan: Beh. r/t rörelsesystemets funktioner alt. Beh. r/t 
förflyttning) 

 

Var dokumenteras rullstolsbord för att vara delaktig, t ex äta, läsa tidning, lösa korsord, ngt att 
göra? 

När det gäller att underlätta att äta eller dricka så skrivs det på personlig vård, underlätta 
kroppshållning på förflyttning, läsa tidning/lösa korsord då skrivs det på rekreation och fritid men där 
går inte att skapa en rehabplan.  

Ska även dokumenteras i hjälpmedelsförteckning. 

 

Vad gäller när vi ska avsluta hjälpmedelsförteckningen och de fördelade åtgärderna till personal 

när någon avlider?   

Avsluta vård/rehabplan och vårdåtagande när hjälpmedelsbehovet har upphört. Se till att 

omvårdnadspersonal har tillgång till aktuell hjälpmedelsförteckning (som underlag för retur av 

hjälpmedel) innan åtgärden återkallas/avslutas.  
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Räcker det att skriva ”provar ut” eller ska man formulera sig att man justerat ryggband, benstöd, 
sett att lyftselen sitter säkert/ger rätt stöd ect.? 

Provar ut innefattar det som beskrivs i frågan och räcker att dokumenteras. Om någon justering eller 
inställning avviker från utprovningsprocessen, dokumentera detta.  

 

Hur länge har förskrivare uppföljningsansvar för förskrivna hjälpmedel? Jag vet att brukaren har 
ansvar att återlämna hjälpmedel som inte brukas, men vilket ansvar har vi förskrivare?  

Så länge hjälpmedlet är i bruk och brukaren har behov av det så har förskrivaren ett 
uppföljningsansvar. Detta visar förskrivaren genom att följa rutinen för dokumentation av hjälpmedel 
som finns på MAS/MAR hemsida. 

 
Hjälpmedel som kollegor förskrivit, kommer jag att överta ansvaret vad gäller ev. uppföljning? 

Det är upp till verksamheten att se till att uppföljningsansvaret följs.  

 
Klienter som inte längre har stöd från team Socialpsykiatri, men har fått hjälpmedel förskrivet 
tidigare av oss, vem ansvarar för att dessa följs upp, hur långt sträcker sig vårt ansvar? 

Om brukaren har fortsatt behov av hjälpmedlet så ska överrapportering ske till 
distriktsarbetsterapeut på KommunRehab. 

 

SSK 
 

Ska det i överkänslighet dokumenteras pollen, skaldjur, citrus och annat eller är den bara till för 

läkemedelsöverkänslighet? 

Alla typer av överkänslighet, sedan anger du vem som lämnat uppgiften och i noteringsfönstret anges 

typ av reaktion. Vissa typer av överkänslighet kan också generera en plan kring fortsatt hantering om 

det involverar eventuella HSL åtgärder. 

 
Var dokumenteras att tandvårdskort är utfärdat? 

Dokumenteras som en enstaka åtgärd under ordet Intyg, välj KVÅ-intyg enklare, dokumentera vilket 
intyg som är utfärdat. 

 
Var skriver jag planen om munhälsa? 

Måste utgå från vad som är problemet, har det med funktionen i munhålan att göra eller har det 
med hur aktiviteten utförs. Plan skapas antingen under behandling relaterad till 
matsmältningsfunktioner eller plan relaterad till personlig vård.  

 

Var ska man lägga vårdplan för 0 HLR och 0 intensivvård? 
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Under sökordet vårdplan region östergötland skrivs att vårdplan är upprättad (det gäller den plan 

som är skriven i cosmic), planen skall finnas utdragen/utskriven och förvaras hos brukare, ange under 

sökordet vad som gäller HLR, inskick till sjukhus, osv.  

 

Skrivit en vårdplan på en pat. som har insulinbehandlad diabetes, men sköter i nuläget allt 

själv.  Skulle jag enbart ha skrivit detta i löpande text och inte gjort någon vårdplan? 

Plan upprättas när vi på något sätt är involverade i hanteringen/administreringen, sköter brukaren 

hela hanteringen självständigt (rekvirering, administrering, ordinationer, kontroller mm) behöver 

ingen plan skapas. Tydliggör då att brukaren hanterar det själv under sökordet produkter och 

substanser för egen konsumtion. 

 

Jag försöker skriva en vårdplan för en vårdtagare som har en PEG. Den har tidigare varit kopplad 

till en duodopa pump, men det är den inte längre och ska inte användas mer. Slangen går in i 

magsäcken och spolas 1ggr/vecka med vatten.  

Vårdplan upprättas under kroppsfunktioner-plan r/t matsmältnings, ämnesomsättnings och 

endokrina funktioner. Använd KVÅ-sondmatning vilket inkluderar även skötsel av sond. (inkludera i 

sökordsinfo) 

 

Ska alla som bor på service hus ha vårdåtagande oavsett om de behöver hemtjänst/ssk eller inte? 

Alla som bor på service hus ska ha ett vårdåtaganade skapat av ssk. 

 

Vem skriver samtycke vid verksamhetsövergång, både jag och den nya ssk? 

Avlämnande enhet ska inhämta samtycke till verksamhetsövergång, blankett finns- ska göras av vec 
eller annan utsedd.Utifrån den blanketten ska/kan leg personal på avlämnande enhet registrera i 
samtyckesmodul att samtycke finns för övertagande enhet. 

Alternativt 

Blanketterna som lämnas till övertagande. Ta kopia på dessa lämna till övertagande leg personal så 
att de själva kan registrera. 

 

Tänk på att detta behöver göras 1-2 veckor innan övertagandet då mottagande enhet börjar att 
förbereda genom att skapa vårdåtagande 1-2 veckor innan (beroende på hur på storlek av 
verksamhet). 

 

USK 
 

Får usk hemsjukvård inhämta och registrera samtycke? 
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De får vara behjälpliga att inhämta samtycke från brukare som kan förstå frågan och svara för sig. 

Personer som är beslutsoförmögna ska leg personal göra bedömningen på. Leg personal gör 

registrering i samtyckesmodul.  

 

Usk/omvårdnadspersonal som skriver uppföljning i patientjournal behöver de samtycke? 

Leg personal ”bjuder in” omvårdnadspersonal i patientjournalen så de går på samtycket som leg 

personal har inhämtat.  

 

Varför kan inte usk skriva på ICF-sökorden? 

Usk som skriver i patientjournal (Treserva windows som bla används av leg personal) har en har en 

anpassad behörighet som utformats isamråd med MAS/MAR och verksamhet. De har läsbehörighet 

till sökordsträdet, dokument och planer samt skriv behörighet på ett begränsat antal sökord och på 

uppföljning i vårdplaner. 

 


