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Närvarande: Ragnhild Larsson (Berzelii), Louise Svensson (Leanlink), Bengt Druid 
(Leanlink), Charlotte Ejderhage (Vardaga), Elin Kättström (Leanlink), Karin Bergström 
(Attendo), Helena Holmberg (Bräcke), Annika Stenman (Leanlink), Pia-Maria Nibelius 
(Care team), 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 
 

• Pga olika orsaker har de utlovade dokumenten ännu inte publicerats på 
användarstödets hemsida, förhoppning om att detta ska ske inom några 
veckor, info till VO kommer att skickas när det publiceras. 
 

• Införandet av delegerings modulen är uppskjuten till 2017 
 

• Fortsatta problem gällande NPÖ, det arbetas vidare med involverade parter. 
Information kommer att gå ut när det fungerar som det ska. 

 
Aktuell information 

 
• Dokumentamall för ADL-bedömning kommer att läggas in i dokumenta, som 

distriktsarbetsterapeuter kommer använda som underlag för intyg till 
exempelvis försäkringskassan. Mallen kan även användas av andra 
arbetsterapeuter men då som ett dokument att ge till brukaren. Då måste 
huvuddokumentationen måste ske i journalen under lämpliga sökord. 
 

• Journalgranskning av HSL journal pågår nu av verksamhetschefer och ska ske 
i samråd med legitimerad personal, då MAS/MAR har begärt kontroll av 
detta. Journalerna granskas utifrån mall som har skickats ut. 
 

• SIP (Samordnad individuell vårdplanering) – kort information om den mall 
som används inom myndighet och där finns inlagd i Treserva. Det finns 
önskemål om att lägga in den i dokumenta i HSL journalen så att leg. personal 
får åtkomst till den.  SIP dokumentet är uppe för diskussion och översyn på 
Samplan (samarbetsmöte region-kommun), pga detta avvaktas det med att 
lägga till dokumentet i dokumenta. 
 

• Trygghetsteamet- information från Louise om Trygghetsteamet. En nystartad 
verksamhet med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterska, 
undersköterskor och kurator. De kommer att arbeta utifrån biståndsbeslut av 
biståndshandläggare, huvudsyftet är att säkra tryggheten för den enskilde. 
Patientgruppen skall ha behov av samordnade insatser mellan olika 
professioner. Beslutet fattas på en period om max 4 veckor. Teamet kommer 
att arbeta inom äldreomsorgen med patienter i ordinärt boende, servicehus 
och korttidsboende. Personal inom trygghetsteamet kommer i de falla det 
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finns vårdåtaganade för professionen skapat arbeta genom dessa 
vårdåtagande, viktigt att alltid läsa i journalen vem som arbetar med 
patienten innan eventuellt avslut av vårdåtagandet. 

 
Treserva repetition/fördjupning  

 
• Samtycke- giltighet. Snart ett år sedan den nya strukturen i Treserva 

genomfördes, i samband med detta inhämtades och registrerades många 
samtycken. Beroende på när registreringen gjordes kan det nu vara aktuellt 
att förnya dessa- se över giltighetstiden. Kort genomgång av var 
registreringen sker och skillnaden mellan samtyckesikonen och tummen upp 
ikonen, hänvisar även till dokument på MAS/MAR sida samt HSL-manualen.  
 
Utdrag från tidigare minnesanteckningar:  
 

• 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 
samtyckesmodulen), 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 
 

• Sändlistor i Treserva. Dessa listor är svårt för användarstöd att hålla 
aktuella/uppdaterade, ber därför att VO hjälper till med se över de sändlistor 
som verksamheten har och återkoppla till användarstöd för uppdatering. 
Detta ska göras  2 ggr/år eller vid behov. 
 

• Ett problem har sista veckorna uppdagats i supporten avseende 
Sökfunktionen i Treserva och omvårdnadspersonal. Dokumentation som har 
gjorts av omvårdnadspersonal har inte synts i sökning via genvägar men varit 
synliga i läsläge i journal. Detta beror på att omvårdnadspersonalenen har 
blivit tilldelade en felaktig roll - användarstöd har uppmärksammat 
problemet och har återkopplat till verksamheterna hur de skall tilldela 
behörigheterna. Skulle ni råka ut för detta och då se att den som skrivit 
anteckningen har rollen omvårdnadspersonal TES så återkoppla till 
användarstöd. 
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Frågor 
 
Vem avslutar journalen vid delade vårdåtagande? 
Frågan kom från AT då det gäller hjälpmedelsförskrivning, ansvarig AT på 
verksamheten har inget vårdåtagande utan det är skapat av förskrivande AT, vem 
avslutar? 
Viktigt att ha en dialog med varandra, vid delade vårdåtagande. 
Vid flytt överrapporteras ärendet till mottagande verksamhet.  
Vid avliden meddela förskrivande AT att behov upphört och sedan avsluta 
vårdåtagande.  
 
Hur och när skall plantitel uppdateras? 
Den som kan uppdatera plantitel är den profession som skapat planen. 
Plantiteln bör uppdateras när olika professioner är inne och aktivt arbetar i 
samma plan. Det finns ingen koppling till att titeln först måste uppdateras innan 
det går att dokumentera i planen. 
 
Hur omfattande skall en epikris vara? 
Beror på vem den skriv till, ska patienten flytta till en verksamhet som inte 
använder Treserva (i Linköping) eller om patienten inte har lämnat samtycke till 
sammanhållen journalföring i treserva till mottagande enhet så måste epikrisen 
vara mer omfattande. I annat fall anges bara vårdtiden och vart personen tar 
vägen eller om den avlidit.  
 
Behöver vårdåtagande skapas av professionen vid första besök även om 
professionen inte ska ha fortsatta insatser? 
Ja, för att kunna dokumentera behöver vårdåtagande skapas.  
 
ICF och KVÅ frågor  
 
Kan omvårdnads personal anteckna i hjälpmedelsförtecknings planen att de 
kontakta hjälpmedelscentrum om felanmälan? 
Ja 

 
Notering av dödsfall 
Önskemål från jourssk att användarna förbättrar dokumentationen om vem som 
får notera dödsfall. Se sökordsinformationen på sökordet vård i livets slutskede. 

 
MAS/MAR frågor som togs upp vid efterföljande möte 

 
SIP önskemålet om användning lyftes till MAS som tar med ärendet till samplans 
möte i december. 

 
Förslag på tider för vo under våren; 23/3 och 1/6    

 
Nästa möte: 8/12 kl 14.00 – 16.30, Omsorgskontoret 


