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Omsorg och äldreförvaltningen 2015-04-23 

Enheten för IT och eHälsa 

 

 

 

Minnesanteckningar Verksamhetsombud leg personal 150423 

 

 

Närvarande: Susanna Muller (Hammarlyck), Helena Holmberg (Bräcke diakoni), 

Elin Kättström (Team Socialpsykiatri), Camilla Nordström (Attendo), Karin Berg-

ström (Attendo), Madelene Ruden (Kommunrehab), Charlotte Ejdehage (Kosmo), 

Carina Leijon (Kommunrehab), Pia-Margareta Nibelius (Care Team), Suss Brusberg-

Bind (Leanlink), Petra Stämneryd (Leanlink), Susanne Alenby (Leanlink), Annette 

Mohlin Johansson (enheten för IT och eHälsa), Malin Persson (enheten för IT och 

eHälsa/Leanlink), Martina Wiklund (Leanlink (enheten för IT och ehälsa) 

 

Återkoppling från föregående möte 

 

- Palliativ plan, återkommer i slutet av dagens möte.  

- Test av nya versioner har dröjt, när det blir aktuellt kontaktas de som anmält 

intresse att delta. Intresserade är Suss Brusberg-Bind, Madelen Rudén, Petra 

Stämneryd, Sussi Embe?, Bengt Druid. Enheten för IT och e-hälsa kommer 

kontakta dem när det blir aktuellt för tester, troligtvis slutet av augusti. 

 

Samtycke 

Inför anpassning av patient datalagen med ombyggnation i Treserva som kommer i 

höst behöver samtycke inhämtas för att kunna läsa hela journalen i Treserva, för att 

minska arbetsbördan under hösten rekommenderar vi att man redan nu börja fråga 

och registrera samtycken i samtyckesmodulen. 

Samtycke ska inhämtas per vårdgivare. De utförare som går in på uppdrag av annan 

vårdgivare går på det samtycket som vårdgivaren inhämtat.  

Visar för gruppen hur registrering sker för Samtycke för sammanhållen journalfö-

ring i Treserva går till. Visar på att det är två registreringar som ska göras. Inhämtas 

samtycke nu och registreras i samtyckesmodulen så kan användarna se att samtycke 

finns inhämtat och på så sett underlätta den nya registreringen då det finns behov av 

att läsa journalanteckning från annan vårdgivare inom Linköpings kommun.  

Om brukaren säger nej, för en diskussion och förklara att det kan finnas risk för pati-

entsäkerheten. Överväg vad som är nödvändigt att komma åt och läsa för fortsatt 

vård/rehabilitering.  

 

Behörigheter 

Påminnelse att de gäller ett år och att det är varje vårdgivare som ger behörighet.  

 

Driftstopp – planerat 

Information om det planerade driftstoppet 15-16 juni kl 19-06. Information om utö-

kad support 16 juni 06.30-15.00. Aktuell information finns på skrivbordet, anslags-

tavlan i Treserva. 
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Påminner om behovet att varje organisation har en egen lokal rutin kring hantering 

kring det praktiska arbetet, viktigt att tänka över informationsöverföringen leg pers-

omvårdnadspersonal när systemet ligger nere. 

 

 

ICF 

- Genrep av föreläsning 1 september kl 13-16, lokal Rubinen. Alla Vo-ombud 

välkomna, vi kommer skicka ut kallelse närmare. 

- Första tillfället av Steg 1 8 september är vikt för Vo. Martina och Malin anmä-

ler till den utbildningen. Anmälda syns i Kunskapsportalen.  

- Steg 2, 5 oktober är vikt för Vo. Martina och Malin anmäler. 

Fm kl 8.30 11.30: Karin B, Suss B, Sanna M, 

Em kl 13.15 – 16.15: Petra S, Carina L, Helena H, Pia-Margareta N, Charlotte 

E, Susanne A, Camilla N,   

- Utbildningarna är upplagda i Kunskapsportalen 11 juni.  

- Driftstart planeras till början av november. Kommer vara driftstopp under lör-

sön 7-8 nov ca kl 9 lör till eftermiddag söndag. Då gäller reservrutin. Viktigt 

att alla ser över sina reservrutiner inför driftstopp, för att veta vad som gäller.  

- Påminner om tidsåtgången och går igenom de förberedelser som kan göras ef-

ter Steg 2 och fram till driftstart. Börja återskapa vårdplaner som är långvariga 

t ex kronisk kateterbärare, Waranbeh, hjälpmedelsplaner.  

- Efterdriftstart går det att göra uppföljningar och avsluta vårdplaner i gamla trä-

det. Nya planer går bara att skapa i nya trädet.  

 

Övrigt 

- Omfördelning av åtgärd. Om åtgärden omfördelas samma dag som den skapa-

des så syns den inte förens nästa dag för omvårdnadspersonal. Att tänka på om 

man skapar en plan och omfördelar samma dag som åtgärden ska utföras då 

måste annan kommunikation ske till omvårdnadspersonalen.  

- Samtal om hur vi skriver i journalen och användning av status och vårdplaner. 

Många skriver det mesta i vårdplaner och hoppar över status delen. Viktigt att 

vi skriver i status, fram för allt när vi byter till ICF och vi har ett gemensamt 

träd/status. Samordning, hur detaljerad information ska finnas i journalen och 

var ska den i så fall skrivas? Tanken är att skriva under aktuellt sökord där 

problemet finns. Om det sedan handlar om ett uteblivet besök eller annan in-

formation av administrativ karaktär så är det ändå där det ska skrivas. Även 

där som vi ska leta efter information när vi ska läsa. För generella ord finns 

risk att vi använder och det blir för allmänt och svårt att hitta information un-

der om flera professioner använder samma ord. Vo vill att vi på utbildningarna 

i höst trycker på vikten av att vi skriver i status och använder oss av vård/re-

habplan när det verkligen är ett problem som leg. personal har gjort en bedöm-

ning på.  

 

Palliativ vårdplan 

Gruppdiskussion med närvarande ssk. Diskussion fördes i gruppen om behov önske-

mål om separat plan kring detta. Vi enades om att önskemål och behov av detta finns 

dock krävs tydliga rutiner och arbetssätt gällande användningen av planen.  
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Hur planen ska se ut, vilka behov den ska uppfylla behöver också tittas närmare på, 

Försök görs att ta fram olika förslag för att sedan fortsätta diskussionen. Planen kom-

mer troligtvis inte vara klar till driftstarten av ICF, då vi alla ansåg att det var bättre 

att försöka få till något bra. Tillsvidare råder gammalt arbetssätt.   

 

Hjälpmedelsplan 

Förslag finns att en gemensam plan skapas för alla förskrivna hjälpmedel hos bruka-

ren. Det görs olika bland förskrivarna. Några AT har blivit tillfrågade om att göra en 

pilot och testa på 5 brukare var under en period. Avvaktar detta tills fler frågor be-

svarats från MAR.  

Förslaget: De hjälpmedel som är förskrivna och som det finns dokumentation kring i 

treserva ska finnas med i Hjälpmedelslistan.  

Frågor: Vem har uppföljningsansvaret om vi delar på planen? Den som fördelar åt-

gärden kan det inte vara eftersom den inte förskrivit alla åtgärder. 

Hjälpmedel som ej är individmärkta, ska de föras in? De hjälpmedel som är för-

skrivna och som det finns dokumentation kring i treserva ska finnas med i Hjälpme-

delslistan. Även om de inte har individnummer.  

 

Om åtgärden fördelas till omvårdnadspersonal skulle den kunna ersätta befintlig lista 

MTP-rutinen. I dagsläget räcker det att fördela till Utförare (HSL).  

Målet är att hitta en rutin som gäller för alla förskrivare oavsett var du förskriver 

hjälpmedel inom kommunen. Minsta gemensamma nämnare som kan fungera för 

alla.  

Övriga rehabplaner lämnas öppna om förskrivaren anser att det finns behov av det. T 

ex lyftselar som inom Leanlink har en årlig rutin att följa upp, rullstolar som gör ju-

steringar på, andra hjälpmedel som är trasiga.  

En fördel till är att det är lättare att följa upp hjälpmedel vid flytt till säbo från ordi-

närt boende. Förskrivare som tar vid skulle kunna kolla upp om de förskrivna hjälp-

medlen används om inte så ska de returneras.  

 

Nästa träff planeras  

Genrep 1 september kl 13-16, Omsorgskontoret Rubinen 

Vi planerar förövrigt inga Vo-ombudsträffar förens efter driftstarten. 

 

Vid tangenterna, Martina och Malin 


