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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160303 
 
Närvarande: Helena Holmberg (Bräcke diakoni), Bengt Druid (LeanLink), Charlotte Ejdehage 
(Vardaga), Josefin Kronman (Vardaga), Carina Leijon (LeanLink), Åsa Söderstedt (Aleris), Pia-
Margareta Nibelius (Care team), Sofia Axelsson (Attendo), Sanna Müller (Hammarlyck), Amanda 
Gomez (Nytida), Helen Fornander (Nytida), Maria Lindberg (Aleris), Helene Ahlfeldt (LeanLink), 
Catarina Neij (LeanLink), Ragnhild Larsson (Berzelii), Malin Persson (enheten för IT och 
eHälsa/LeanLink), Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa), Annette Mohlin-Johansson (enheten 
för IT och e-hälsa). 
 
Vi går igenom minnesanteckningar från föregående möte. Inga ytterligare svar från MAS/MAR  
 

• Gamla vård/rehabplaner avslutade: OK enligt VO 
• Om åtgärd förändras: Viktigt att återkalla och avsluta åtgärd om den ej är aktuell längre och 

skapa ny vid förändring. Förändringar ska inte skrivas i uppföljning.  
• Versionsuppgradering feb 

– några förbättringar: sök journal via kikaren upplevs gå lite snabbare. Låsningar i 
avvikelsen är inte löst, användarstöd är medvetna om detta.  

 – visning av vårdgivare i signering: OK enligt VO 
                          – tom datum samtycke: Det går att framåtdatera samtycket längre än 1 år.  

• Utskrift, gamla anteckningar runt 2004, 2005 kommer med utan vårdgivare: Gamla 
anteckningar som är konverterade från tidigare journalsystem hänger inte på någon 
vårdgivare i systemet utan kommer med vid utskrift. I början vid verksamhetsövergångar så 
skapades inte heller nya vårdåtaganden utan även där kan det vara så att anteckningar följer 
med vid utskrift som inte tillhör den aktuella vårdgivaren. Inget som går att göra något åt. 
Det får vara så i de fall en brukare har funnits länge inom kommunen och har dokumentation 
långt tillbaka.  

• Låsningar 
– avvikelse känd, sker det på andra ställen i Treserva behöver det meddelas användarstöd 
– manual: finns en manual framtagen kring hur man kan bryta låsningen själv (kommer 
bifogat), fungerar inte det får man be LK-data om hjälp så att man blir utkastad ur Treserva 

• Flytt av vårdåtagande: Det har i supporten varit en del ärenden som gäller flytt av 
vårdåtagande. Vårdåtagande ska inte flyttas mellan verksamheter utan ska alltid avslutas när 
brukaren lämnar organisationen och öppnas nytt på den nya. Det enda vårdåtagande som får 
flyttas är de som har skapats på organisationen ”Vårdåtagande utan organisation”. 

• När en brukare flyttas skickas aktuella planer med, avlämnande enhet går igenom planerna 
och bedömer vilka som kan vara aktuella att skicka med och återkallar då åtgärderna i dessa 
planer. Planer som inte anses vara aktuella avslutas. Mottagande enhet kan då omfördela de 
aktuella åtgärderna, vill den nya enheten inte använda sig av planen så avslutar den 
mottagande enheten planen. 

• Vårdåtagande: Kan skapas innan brukaren kommer till verksamheten, när man som 
legitimerad personal har fått bekräftat att brukaren kommer att komma de närmsta dagarna 
kan förberedelsearbetet påbörjas.  

• Delegering: Arbete pågår tillsammans med MAS- Annette Kanon för att kunna börja använda 
delegeringsmodulen i Treserva, planeras för införande under hösten 2016. 

• Vart vänder man sig med olika ärenden 
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– Support Användarstöd eller LK-data: Har man som användare kommit in i Treserva vänder 
man sig i första hand till användarstöd, kommer man inte in i Treserva är första kontakten LK-
data alt. den egna utförarens IT-support 
– Webb formulär, användarstöd: Skicka iväg ditt support ärende, kan göras dygnet runt, 
lådan läses av 8-17 vardagar. Du kan som användare skriva i formuläret när du önskar bli 
kontaktad. Som legitimerad personal gör alltid ett val med legitimerad personal, du får alltid 
ett bekräftelse mail att ditt ärende är registrerat. 
– Ändringsförfrågan: Här lämnar man förslag på förändring som önskas i systemet, du 
behöver som användare förankra detta hos din chef då det kan medföra en kostnad för 
verksamheten om det är ett större arbete. Ändringarna bör även kunna ge nytta för andra 
verksamheter eller professioner.  
– Print screen: När man som användare möts av felmeddelanden eller om man råkar ut för 
andra saker som ter sig konstigt/annorlunda är det bra att ta en printscreen (”foto av 
skärmbilden”) spara detta genom att klistra in bilden på ett Word dokument. När ett 
felmeddelande visas öppna även den utökade informationen innan print screen tas. Denna 
bild är värdefull att ha i vidare kontakter med användarstöd. 

• Skicka in sökord/åtgärder som behöver diskuteras: Vid nästa VO-möte kommer vi 
tillsammans titta mer specifikt på sökord/åtgärder som upplevs saknas eller känns 
”konstiga”, vi ber er därför att skicka in olika frågeställningar kring detta senast 15/4 så att vi 
har möjlighet att sammanställa inför mötet. 
 

 
 
ICF-frågor  
 

• Intyg, bostadsanpassning: Aktuell KVÅ för bostadsanpassning AT/SG – Anpassning av boende 
miljö kommer läggas till under ordet Intyg. KVÅ:n kommer kunna användas till i en 
övergångsperiod i Produkter och Teknik för att det som är pågående ska hinna avslutas. 
Information kommer gå ut till VO när förändringarna sker i Treserva.   

• KVÅ Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet: Använd denna när t ex möbler 
flyttas eller mattor flyttas undan för att anpassa miljön. Läs sökordsinfo. 

• Hjälpmedelsförteckning till BAS: Har kommit frågor från verksamheter och HSL-personal. 
Enligt MTP-rutin och vad som ingår i BAS-ansvar ska BAS:en göra månadskontroll på 
individuellt förskrivna hjälpmedel. Vi vet att det förekommer andra överenskommelser ute i 
verksamheterna att den som utför den huvudsakliga hemtjänsten även utför 
månadskontrollen. MAR: där AT vet att det inte är BAS:en som gör månadskontrollen ska 
åtgärden dubbel fördelas eller ska man bara fördela till den som faktiskt gör 
månadskontrollen? 

• Korttidsplatser, överrapportering av hjälpmedel: Om samtycke inhämtas i förväg 
underlättar det överrapporteringen. Det är upp till ansvarig förskrivare att se till att det 
överraporteras till den som tar vid. MAR: Det är krångligt detta eftersom KommunRehab 
endast har förskrivaransvaret på korttids och någon annan AT har rehab ansvaret. Är lätt att 
KommunRehab missas i information när brukaren åker hem/från korttids. Viktigt att det sker 
en förtätad kommunikation här. Bör det gå ut någon extra info till de korttids som finns? 

• Om en brukare kommer till korttids och det finns hjälpmedel kvar hemma: Fördela om 
hjälpmedelsförteckningen och låt de hjälpmedel som finns kvar hemma stå kvar men skriv till 
efter att de finns hemma och lägg till det som ha förskrivits på korttids.   
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• KVÅ till HSL: Många frågor kommer till användarstöd kring åtgärder som inte går att fördela, 
detta beror tillstörsta delen på att man som användare har valt en åtgärd som inte går att 
fördela till omvårdnads personal. Användarna uttrycker att det är svårt att veta skillnad, i ett 
försök att förbättra detta kommer de åtgärder som bara går att fördela till HSL vara skrivna 
med stora bokstäver. Det kommer även i sökordsinfon stå HSL. 

• Visning av palliativ plan, KVÅ dokument: Utkast av plan kring vård i livets slut visades och 
diskuterades. Huvuddragen som diskuteras var att plan skapas för den palliativa vården efter 
att brytpunkts bedömning är gjord, detta för att hålla ihop den palliativ vård kring brukaren. 
Dock hålls specifika planer kvar exv. syrgas beh, peg osv i övrigt avslutas andra planer. Att 
brytpunktsbedömning är gjord dokumenteras som tidigare under sök ordet Vård i livets slut. 
Det diskuterades även möjlighet att skapa vissa frastexter, ta fram en eventuell checklista att 
ha som stöd till arbetet med palliativ vård. Ombuden skall se över vad som finns i respektive 
verksamheter och ta med tills nästa möte. 

• Rehabplan upprättad: Dokumenteras under vård och omsorgsplanering, kort anteckning se 
sökordsinfo. 

• Samtycke: Samtycke skall avslutas då vårdåtagande avslutas och inga andra pågående 
vårdåtagande finns, samtycke inhämtas för vårdepisoden. 

• Sammanhållen journal förning: Daglig verksamhet får påstående om ”sammanhållen 
journalföring” trots att personen inte haft vårdrelationer på andra ställen, de ombeds 
kontakta supporten om detta så att man kan titta vidare på ärendet. 

• Studentinlogg: MAS/MAR har fått frågan och skickat svar till verksamheterna. 
 

• MAS/MAR-träff i anslutning efter varje VO för att kunna få återkoppling på frågor: Frågor 
skickas vidare till dem, det som de kan ge återkoppling på direkt skrivs in i VO 
minnesanteckningarna. Övriga frågeställning ges återkoppling på vid nästkommande VO-
möte. 
 

MAS/MAR frågor som lämnas vidare:  
- korttids överrapportering är bristfällig för AT ang hjälpmedel, se fråga ovan.  
- BAS, se ovan 
- Det blir en dubbeldokumentation vid verksamhetsövergångar, är det ok, går det att undvika? 
- SSK på daglig verksamhet, fråga från logoped, vilken överrapporteringsskyldighet har ssk från 

lss-boende till daglig verksamhet.  
 
 

• Publicering av VO mapp: På användarstödets hemsida kommer en mapp med VO material 
publiceras. Där kommer alla minnes anteckningar och ev annan informations som skickas till 
VO att läggas. 

• Möten för våren: 28/4, 26/5 
 

 
 
Bifoga manual för att kasta ut sig själv från Treserva och kontaktlista.  
 
 
 


