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Omsorg och äldreförvaltningen 2015-12-10 

Enheten för IT och eHälsa 

 

 

 

Minnesanteckningar Verksamhetsombud leg personal 151210 

 

 

Närvarande: Helena Holmberg (Bräcke diakoni), Bengt Druid (Leanlink), Madelene 

Ruden (Leanlink), Charlotte Ejdehage (Vardaga), Carina Leijon (Leanlink), Susanne 

Alenby (Leanlink), Josefin Kronman (Vardaga), Åsa Söderstedt (Aleris), Pia-Marga-

reta Nibelius (Care team), Emmie (Frösunda), Sanna Müller (Hammarlyck), Malin 

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

ehälsa). 

 

 

Yrkesspecifika diskussioner 

Delade gruppen ssk-grupp och rehab grupp. 

 

Ssk 

Återkoppling från verksamhet, vissa fel kvarstår i journalen (åtgärder som inte kan 

fördelas, sökning via genvägar som blir felaktiga, fel ord som visas vid uppföljning i 

vårdplan). Användarstöd arbetar vidare på att lösa dessa problem. 

Gruppen säger att arbetet flyter på, flera är klara med överflyttningen av aktuella pla-

ner, några har kvarstående arbete. Några uppger att det ibland varit svårt att hitta rätt 

åtgärd orsakerna kan vara flera, inte tagit del av sökordsinformationen, skapat plan 

på felsökord mm. 

 

Diskussion om frekvens, upplevde det inte som något större bekymmer. Dock har 

några valt att använda ggr/period vilket inte ska användas (används av myndighet). 

Uppmanar gruppen att försöka hitta konsensus om valen inom organisationen och att 

ta upp frågan senare under våren på verksamhetsombuds träff. 

 

Care team lyfte önskemål om ”inskrivningsmanual” då det inte gör det så ofta, vill att 

denna tydliggör det som behöver göras omgående i systemet (Treserva) och vad som 

kan göras senare. En riktlinje på MAS hemsida finns denna behöver dock anpassas 

av verksamheten. 

 

Rehab 

Frågor om överrapportering från korttids till DAT. Ska DAT ta emot Hjälpmedels-

förteckningen över de hjälpmedel som är förskrivna på korttids? 

BAS-ansvar på servicehus, där är de som har BAS-ansvar som gör månatlig funkt-

ionskontroll enligt MTP-rutinen. Vilken arbetsgrupp/omvårdandspersonal ska Hjälp-

medelsförteckningen fördelas till?  

Martina tar dessa frågor vidare till MAR. Återkommer till nästa möte.  
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Resonemang kring frekvens. Osäkerhet bland användarna men förklarar att det är 

schabloner som vi får använda i vissa fall. Uppmanar gruppen att försöka hitta kon-

sensus om valen inom organisationen och att ta upp frågan senare under våren på 

verksamhetsombuds träff. 

MAS/MAR är medvetna om att det är schabloner som används och är medvetna om 

det när statistik ska redovisas. Martina och Malin planerar regelbundna träffar med 

MAS/MAR i anslutning till vo.-träffar under våren där bland annat frekvens kommer 

tas upp. Grunden för frekvens är hur ofta gör vi åtgärder och hur ofta ska omvård-

nadspersonal göra åtgärder. När HSL är färdiga med sina åtgärder kan det i så fall 

ligga kvar bara fördelad åtgärd till omvårdnadspersonal som bygger på att de hör av 

sig till HSL vid förändrat behov.  

 

Prestanda 

Återkopplar om de prestanda problem som har uppmärksammats. 

Seghet, låsningar, utkastning ur systemet, felmeddelanden, felaktig bild visas (byter 

inte vid givet kommando) mm. 

Det har varit ett möte med användarstöd, LK-data och CGI om dessa problem och 

det arbetas på detta. Någon tidsplan kring detta kan förnärvarande inte ges. 

Några utförare har lyft att dessa bekymmer påverkar tidsplanen för överföringen av 

vårdplaner, tidsplanen ligger kvar dvs 31/1-16. Förvaltningen och MAS är medvetna 

om problemet och bevakar frågan. 

 

ICF 

Användare har uppgett att de saknar sök ord och KVÅ (åtgärder). I vissa fall har 

sökordsinformationen inte lästs, fel sökord har valts utifrån vad som ska belysas, 

några uppger att de inte sett över vad som finns. 

Vi tar i gruppen upp frågan om att kunna hålla oss till de sökord och KVÅ som finns 

valda i några månader för att sedan göra en ny bedömning om behovet av ändring 

kvarstår. Ber verksamhetsombuden att de fram till aprils möte samlar ihop vad de 

upplever saknas eller inte riktigt passar in, så får vi vid detta möte i gruppen disku-

tera vidare. 

Skulle vi under tiden hitta något som uppenbart fattas tas diskussion direkt om detta, 

finns också möjlighet att se över om de redan valda KVÅ skulle behövas göra val-

bara i flera planer. 

 

En utförare upplever att sökordet förflyttning blir någon form av ”slasktratt” det 

skrivs allt, gruppen diskuterade detta. Beslut togs under utbildningar att backa upp 

till nivå 1 då de såg svårighet att skilja undernivåerna från varandra. Uppföljning av 

detta får också göras vid aprilmötet. Gruppen uppmanar användarna att fundera över 

vilken komponent problemet hör hemma. Har det med funktionen och göra, omgiv-

ningen eller aktiviteten. 

 

Stuprör/Samtycke 

Många frågor kommer till supporten om samtycke, det samtycke som inhämtas och 

registreras via ikonen sekretess/samtycke gäller för vårdgivaren.  

 

Flera användare har hört av sig om att de får ”pop-up fönstret” om journal hos annan 

vårdgivare trots att de inte varit hos någon annan. 

Vissa vårdgivare har verksamhet inom olika verksamhetsområden detta gör att man 

kan behöva registrera samtycke till sammanhållen journalföring trots att man tillhör 
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samma vårdgivare för att läsa en hel journal (tex dagl verksamhet/LSS boende), 

samma sak har visat sig om brukaren har varit på en verksamhet som inte längre 

finns. 

 

Dokumenta 

Documenta ligger öppet även om patientjournalen har stängs. Detta är inget som går 

att ändra i systemet utan viktigt att vara uppmärksam om man arbetar aktivt med 

Documenta att man är inne på rätt brukare och skriver.  

 

Support 

Användarna uppmanas att anmäla till användarstöd när något i Treserva beter sig an-

norlunda (seghet, felmeddelanden mm) detta för att få fatt i de problem som finns 

och uppstår. Framhåller användandet av webb-formuläret för support. 

Tydliggör kring vilka frågor man kan förväntas få svar på från supporten och vilka 

frågor som skickas vidare, efter införandet av ICF kommer det att gå in i förvaltning 

vilket innebär att ICF frågor kommer att hanteras 1 ggr/vecka (from ½). 

Gruppen lyfter önskemål om olika förändringar i systemet hänvisar till användning 

av ändringsförfrågan på användarstödets hemsida.  

http://www.linkoping.se/anvandarstod   

 

Vid tidigare möte och under utbildningarna gällande ICF så lyftes frågan om suppor-

tens öppettider, utifrån dessa önskemål har nu en ändringsbegäran skickat till använ-

darstödet. 

 

 

Övrigt 

 

 Tidsbok- fråga har lyfts från verksamheten angående möjligheten till tidsbok 

i Treserva, i gruppen diskuterades behovet av detta. Stort användningsområ-

den för användare som arbetar inom hemsjukvård (DAT, ssk hemsjukvård), 

övriga i gruppen kände inte att något behov finns idag då detta också ses 

hänga samman med ett mobilt arbetssätt och vi befinner oss inte där idag. 

Framtida behov kan komma, hela gruppen enades också om att om den ska 

tas i bruk så måste det finnas en koppling mellan journal och tidsbok, så att 

uppgifter hämtas. 

 

 Intyg- fråga har lyfts från verksamheten angående var skriver man att intyg 

har utfärdats. Vi har hört oss för med andra kommuner hur de gör, det är 

olika. Tittar nu på en möjlighet att lägga till ett sökord som heter Intyg och 

till denna koppla en enstaka åtgärd (Intyg, enklare GD002). Det mottogs posi-

tivt från gruppen och förvaltningen arbetar vidare med frågan. 

 

 Flera användare har hört av sig över möjlighet att hyra datasalen för att kunna 

arbeta med dokumentations frågor i grupp, möjligheten finns. Kontakta an-

vändarstödet för mer information om intresse. 

 

 Verksamhetsombuden önskade även få minnesanteckningar från VO möten 

publicerade på användarstödets hemsida, ska försöka ordna detta. 

 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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 Nya och uppdaterade dokument gällande ICF finns nu publicerade på använ-

darstödets hemsida. 
   

Våren 2016 

 

Uppsamlingsutbildning för användare som inte gick ICF utbildningen15/1. Kursen 

finns upplagd i kunskapsportalen. 

 

Slutdatum 31/1 för överföring av vård/rehabplaner. 

 

Planerade vo-möten för våren, 21/1, 3/3, 28/4, 26/5, Omsorgskontoret.  

 

 

 

 

 


