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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160526 
 
Närvarande: Josefin Kronman (Vardaga), Pia-Margareta Nibelius (Care team), Madelen Rudèn 
(Leanlink), Catarina Neij (LeanLink), Per-Ola Engström (Visvitalis), Oscar Starräng (Hammarlyck rehab) 
Sus Brusberg-Bind (Leanlink), Linda Palm (Aleris), Cecilia Örbom (Leanlink), Malin Persson (enheten 
för IT och e-hälsa/LeanLink), Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa), Annette Mohlin-
Johansson (enheten för IT och e-hälsa). 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte   
 

• Vård i livets slut: förslag på plan är framtagen via vo och förankrad hos MAS och MAR. De 
har sagt ok. Även vo ok:ar. En instruktion om hur och när vårdplanen ska användas kommer 
finnas på MAS/MAR-hemsida. Planen kommer läggas in i Treserva med målsättningen innan 
semestern. Kommer gå ut information när planen går att använda i Treserva. Viktigt att läsa 
sökordsinformation när dokumentation sker i plan ”Vård i livets slut”. 
 

 
Aktuell information 
 

• Nationell patientöversikt (NPÖ): Visning av NPÖ-demomiljö. Det pågår ett aktivt arbete i 
användarstöd för att koppla alla medarbetaruppdrag till vårdgivare. Går inte att säga när 
men inom en snar framtid ska all leg personal kunna komma åt NPÖ. Ny standard för 
uppmärksamhetssignal används i NPÖ. Om det finns spärrad information så visas det med ett 
hänglås. Det finns inte möjlighet idag att spärra information i Treserva. Innan Linköping 
börjar producera information till NPÖ ska bla riktlinjer om hur information spärras tas fram. 
Demomiljö för att testa NPÖ finns på Inera.  
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/ 
 

• Personuppgifter och ansvarig personal i Treserva: Genomgång av dessa funktioner i 
Treserva. Personuppgifter kommer vi åt på skrivbordet samt inne från patientjournalen via 
ikon. Personuppgifter syns för alla som arbetar med brukaren i systemet, 
biståndshandläggare, debitering, omvårdnadspersonal mfl. Där lägger vi in information på 
flikarna kontaktinfo, språk, närstående och referenspersoner. Allas ansvar att uppdatera när 
man får till sig ny information och lika viktigt att ta bort information när den inte är aktuell 
längre. Ansvarig personal finns under allmänna uppgifter i patientjournalen. Där kan 
direktnummer till t ex kliniker eller mottagningar som patienten har kontakt med. Denna 
information kommer endast legitimerad personal åt. Notera telefonnummer, om det finns 
telefontider samt namn på ex läkare om det är av vikt. Även viktigt att detta hålls uppdaterat, 
det är allas ansvar. Samma här, är något inaktuellt så ska informationen uppdateras.   

• Manual för gemensamma uppgifter: Finns på Användarstöd hemsida, ligger under manualer 
och instruktioner och gemensamma funktioner.  

 
 
Support 
 

• Segt i systemet: Ber användarna höra av sig till användarstöd för att anmäla när systemet 
inte fungerar och om det ter sig segt. Framförallt är det öppna planer och öppna träd som är 
segt.  

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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• ICF-dokument: Martina och Malin samlar ihop revideringar i ICF-dokument och kommer 
publicera nya dokument ca 3-4 gånger per år. Finns en målsättning att publicera ett ”FAQ” 
frågor och svar som har samlats ihop efter införandet.  

• Samtycke sammanhållen journalföring i Treserva (tummen upp): Knappen är grön men det 
indikerar inte att samtycket är registrerat. Om det kommer ett pop up fönster när man ska gå 
in i patientjournal om att ”samtycke till sammanhållen journalföring inte finns registrerad” så 
behöver ett samtycke inhämtas och registreras i samtyckesmodulen (händerna som skakar 
hand) och i samtycke för sammanhållen journalföring (tummen upp). 
 
 

ICF och KVÅ frågor  
 
Önskemål om journalgranskning finns från vo. Enligt MAS och MAR får vi inte göra utskrift från en 
patientjournal och granska tillsammans i detta syfte. Till nästa vo ombeds alla att ta med sig ca 3 
problem och så kan vi resonera i grupper i vo under vilket sökord det skulle kunna dokumenteras. På 
så sätt kunna ge varandra tips och råd hur vi ska dokumentera.  
 

 
MAS/MAR frågor som lämnas vidare:  

 Ett separat möte för uppföljning av Hjälpmedelsförteckningen är bokat till den 20 juni kl 8 på 
Åleryd. Då deltar MAR och Martina Wiklund samt vo representanter från AT och FT/SG 
verksamheter.  

 
 

• Höstens möte: 8/9, 13/10, 8/12 
 


