
 
 

 

Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 
160908 
 
Närvarande: Josefin Kronman (Vardaga), Ragnhild Larsson (Berzelii), Madelen Rudèn 
(Leanlink), Catarina Neij (Leanlink), Per-Ola Engström (Visvitalis), Oscar Starräng 
(Hammarlyck rehab), Annika Stenman (Leanlink), Bengt Druid (Leanlink), Charlotte 
Ejderhage (Vardaga), Elin Kättström (Leanlink), Helena Holmberg (Bräcke Diakoni), 
Mattias Persson (Leanlink), Åsa Söderberg (Aleris), 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 
 

• Genomgång av minnesanteckningar 
• Nya riktlinjer har publicerats på MAS/MAR hemsida under sommaren 

”Utprovning och uppföljning av lyftsele i särskilt boende”, ”Utprovning och 
uppföljning av träningshjälpmedel i form av arm och bentränare i särskilt 
boende” samt ”Dokumentation vård i livets slutskede”.  

• Ett arbete pågår även kring dokument som beskriver 
verksamhetsövergångar. 

 
Aktuell information 

 
• För att ser över Treserva utbildning och det utbildningskoncept som används 

i kommunen har Martina och Malin varit i Norrköping på deras Treserva 
utbildning. Flera likheter kan ses men även stora olikheter. Erfarenheter och 
material tags med därifrån och kommer att plockas in i vår utbildning och de 
aktuella dokument som berörs. 

 
Treserva repetition/fördjupning  

 
• För att få en bättre läs vy när journalanteckningar söks via genvägar från 

skrivbordet, kan sökvillkor döljas. Klicka på ikonen Visa/dölj sökvillkor 
(längst ner till höger i bilden), då kommer läsdelen av sökfönstret 
expanderas. 

• Genomgång av vård/rehabplaner, fokus lades på åtgärder och fördelning. 
Viktigt att följa upp rätt åtgärd. Klicka till på den åtgärd som uppföljningen 
gäller, på så sätt säkerhetsställs att uppföljningen hamnar på den åtgärd som 
avses. Som leg personal gör vi uppföljning på åtgärder som är fördelade till 
HSL, den åtgärd som är fördelad till ÄO/FH följs upp av omvårdnadspersonal. 
Som ett förtydligande klargjordes att omvårdnadspersonalen inte ser den 
uppföljning som leg personal gör i en ÄO/FH åtgärd när det öppnar 
vårdplanen (kan inte användas som en kommunikationsväg). För att läsa de 
anteckningar som görs av leg personal ska omvårdnadspersonalen söka i 
patientjournal anteckningar. Viktigt att åtgärden alltid beskriver vad 
omvårdnadspersonalen förväntas göra. 

• Allmän diskussion om frekvenssättningen. Stor del av rehab personalen 
upplever det svårt/otydligt med frekvens sättningen de tycker inte att det 



riktigt finns val som passar. Ssk upplever inte samma problem generellt men 
ibland har även de svårt att hitta val som passar. 

• Genomgång av avslut av samtycke, samtycke avslutas när vårdrelationen 
upphör mellan patienten och vårdgivaren.  

• Sök fram det samtycke det gäller i listan över samtycken (i samtyckes 
modulen), klicka på öppna (hö sida), klicka sedan på ändra då aktiveras 
datum fönstret, ändra till det datum som samtycket skall avslutas, klicka på 
spara. Kommer förtydligas i manual för patientjournal. 

• 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 vårdåtagandet öppnas 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). 

• Utskrift av journal vid utskrift av journal för arkivering och utlämnade får 
bara utskrifter av anteckningar från egen vårdgivare göras, om Samtycke 

sammanhållen journalföring i Treserva (tummen upp) är registrerat måste 
detta ”tas bort/avslutas” innan utskrift sker. 

 
Support 

 
• VO-ombuden lyfte upp att det vid flera tillfällen under sommaren varit 

problem med att det inte har funnits beslut upplagda på patienterna, 
önskemål om någon form av påminnelse under processen med att skapa 
vårdåtagande önskas. I dagsläget finns inte denna möjlighet det går heller 
inte längre att själv lägga till ett beslut utan support får kontaktas. 

• Inställningar för person fungerar inte som det är tänkt (används bara av 
hemsjukvård)-användarstödet jobbar med detta. 

• Personal från Hammarlyck undrar över behörighet på ”hus” när de skriver 
bostadsanpassnings intyg. Utföraren ska tilldela den behörighet som behövs 
för den personal som arbetar inom verksamheten. 

 
ICF och KVÅ frågor  

 
• ICF-dokument: Uppdaterad lathund och ”FAQ” frågor och svar kommer att 

publiceras de närmsta veckorna  
• Skriva om intressen: ssk hänvisas till socialt/livsstil, at/sg kan även skriva på 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
 
 

MAS/MAR frågor som togs upp vid efterföljande möte:  
 

• Vid möte om Hjälpmedelsförteckningen i juni diskuterades avslut av 
vårdåtagande. Med hänvisning till att Hjälpmedelscentrum skickar ut 
information om hjälpmedel som inte är återlämnade så är det ok att avsluta 
vårdåtagandet innan alla hjälpmedel är avslutade. Leg personal får se till att 
omvårdnadspersonalen har listan på hjälpmedel tillgänglig på de hjälpmedel 
som ska avslutas.  

 



Diskussion tillsammans med MAS/MAR om vad och hur som dokumenteras.  
• Förskriva/beställa- beställning ingår i förskrivningen varför ingen separat 

dokumentation kring detta behövs. 
• Skriva ”prova ut” och hur detaljerat: I ”prova ut” ingår de justeringar som 

förväntas göras på t ex en rullstol. Om det är något som avviker så ska detta 
skrivas ut t ex olika höjd på benstöden på en rullstol.  

• Namn på personer (patient, anhörig, leg personal, omvårdnadspersonal, osv) 
i de fall det är av vikt kan namn skrivas ut, generellt bör dock namn i journal 
undvikas. 

• Arkivering av journal lyftes av VO-ombuden, generella riktlinjer finns 
publicerade, varje vårdgivare ska ha sina egna riktlinjer. MAS är medveten 
om att det finns viss otydlighet, de funderar över möjligheten att kunna 
förtydliga. 

• VO ombuden lyfte frågan om vem och till vad frekvenssättningen används, 
statistik uttag kan göras. Diskussion om ämnet, MAS ser över möjligheten att 
lyfta frågan till kvalitetskontoret. 

 
Martina informerade om mobila trygghetslarm med GPS-funktion. Det går att ansöka 
om insatsen hos biståndshandläggare. Information finns att läsa på 
www.linkoping.se/ehalsa 
 
Sista delen av VO-mötet veks till att testa NPÖ inför driftsättning. 
 

• Höstens möte: 13/10, 8/12 
 


