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Närvarande: Ragnhild Larsson (Berzelii), Bengt Druid (Leanlink), Karin Bergström 
(Attendo), Annika Stenman (Leanlink),  Joel Moraitis (Leanlink), Charlotte Ejderhage 
(Vardaga), Helena Holmberg (Bräcke), Pia-Margareta Nibelius (Care team), Michalea 
Johansson (Attendo), Oscar Starräng (Hammarlyck), Malin Persson (enheten för IT 
och e-hälsa/Leanlink), Peter Jansson (enheten för IT och e-hälsa), Annette Mohlin-
Johansson (enheten för IT och e-hälsa). 
 

Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
  

Rättstavningen i Treserva vid föregående möte hade denna fråga lyfts Annette 
Mohlin Johansson kollade om det fanns någon ändringsförfrågan om detta, då 
ingen hittades så har Martina och Malin skrivit fram en ny ändringsbegäran från 
VO gruppen.  
I övrigt inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 
 

Aktuell information 
 

Allmän diskussion kring driftstopp och när det ligger i tid på dygnet, enligt 
användarna fungerar det bra som det är idag. Problem som finns idag är 
inskrivningar under driftstopp, pga rutiner och arbetssätt som är olika hos olika 
utförare när det gäller åtkomst till dokument viktigt att varje utförare ser över 
sina rutiner med regelbundenhet. 

 
För att tydliggöra vad som i Treserva ses som status finns att förslag att döpa om 
mappen ICF i sökordsträdet till ICF/STATUS, förankrade det i VO gruppen. 
Ändringen genomförs. 

 
Sändlistor, ber verksamhetsombuden se över de sändlistor som finns Treserva för 
respektive utförare och meddela användarstöd eller maila Malin eller Martina 
när behov av uppdatering av listorna behöver ske.   

 
NPÖ (Nationell patientöversikt)   

  
Peter Jansson projektledare för införande av NPÖ producentskap från Linköpings 
kommun presenterade arbetet och informerade om vilken typ av information 
som man diskuterar skall produceras till NPÖ. Det pågår ett gemensamt projekt 
med alla länets kommuner om producentskapet, det görs ett försök att 
samordna så att alla kommuner producerar samma typ av information. Tanken är 
att producent skapet skall komma igång under hösten. 
Som ett led i detta påpekades vikten av att dokumentera på rätt sökord och 
använda sig av vårdplaner samt den sökordsinformation som finns kopplad till 
ord och åtgärder, detta för att säkra att rätt information produceras. 

 
Visning av NPÖ: viktigt att gå via en webbläsare (öppna ny internet sida) till 
www.linkoping.se/anvandarstod  klicka på Verksamhetssystem på höger sida för 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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att komma åt länkarna, bla till NPÖ. Via Ugglan i Treserva till Användarstöd 
fungerar inte länkarna vidare till andra verksamhetssystem.  

 
NPÖ ska nu fungera för alla vårdgivare. Vid problem kontakta användarstöd. 
Förutsättning för att kunna använda NPÖ är ett SITHS kort och medarbetar 
uppdrag, för att få detta pratar men med sin verksamhetschef som får 
administrera handläggningen. 

 
KVÅ- klassificerade vårdåtgärder 
 

KVÅ förklaring bifogad från powerpoint som visades på möte; 
 
KVÅ beskriver omhändertagandet av den enskilde patienten, vilket innebär att 
endast patientrelaterade åtgärder ingår. Den primära avsikten har inte varit att 
beskriva alla aktiviteter i sjukvården utan endast sådana åtgärder som utförs i 
mötet öga mot öga med patienten. Ett fåtal åtgärder beskriver situationer som 
inte förutsätter ett möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, det 
gäller till exempel anhörigsamtal och konferens om patient.  

 
Pascal 
 

Pascal ny version har kommit 
 

Medarbetar uppdragen i pascal har setts över och har rensats, hör av er till 
användarstöd om ni skulle ha problem men åtkomst. 

 
Frågor 
 

• Hur kan man tänka när man skriver i ICF-trädet för att omvårdnadspersonal 
ska kunna läsa anteckningarna. Ofta dubbel dokumenterar vi för att all 
personal ska kunna ta del av vad man gjort. Då omvårdnadspersonal oftast 
endast läser vårdplanerna. Har hört någonstans att de kan söka upp 
anteckningar skrivna i ICF-trädet, men hur gör de då? 
Visning på powerpoint om vad omvårdnadspersonalen kan läsa eller inte, hur 
de dokumenterar i respektive SOL journal och HSL journal. Vilken utbildning 
de får, vem som ger dem behörigheter och vem som har ansvar för deras 
kunskap och användning av systemet. Diskussion om leg personals sätt att 
dokumentera att det är viktigt att åtgärder som är fördelade till omvårdnads 
personal är aktuella och tydliga i vad som skall göras, vid förändring skriv ny 
åtgärd och fördela om. En uppföljning som leg personal gör på en åtgärd ses 
bara av omvårdnadspersonalen när de läser hel journal inte när de läser 
vårdplaner, så förändringar på åtgärd skall inte beskrivas i en uppföljning.  
 

• Avvikelse ssk läser treserva på morgonen (inställt på 23-24/3) ses ingen 
kvällsanteckning från omvårdnadspersonal, endast ssk anteckningar kan 
läsas. I journalen finns en kvällsanteckning från omvårdnadspersonal. 
Ber denna utförare (Attendo) att kontakta användarstöd så att de får titta 
närmare på problemet. 
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• Önskemål om ett sökord ”rondanteckningar” samt en kortfattad 
daganteckning. Så man lätt kan hitta.  
Hela tanken med ICF struktur är att dokumentationen skall bli tydligt 
strukturerad, vara jämförbar och sökbar. Dokumentationen skall skrivas in 
under den komponent och det sökord som är aktuellt, en rond anteckning kan 
innehålla flera frågeställningar, som hör hemma under olika sökord eller 
planer. Ett sök ord som rondanteckning kan inte klassificeras av just den 
anledningen och finns därför inte. 
 

• Frågor kring vart man ska dokumentera in när man sätter en PVK t.ex. alt när 
man skriver in nutrition- vätskelistor. Önskemål där gällande något bra 
sökord t.ex. vätskebalans under ett dygn.  
Detta är åtgärder som väljs när en plan skapas, utgår från huvudproblemet 
KVÅ som kan vara aktuella och ses vid planskapning är; 
Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost (DV051) 
Skötsel av central venkateter (QD005) 
Hänvisar i övrigt till omvända lathunden på användarstödets hemsida 
http://www.linkoping.se/anvandarstod  
 

• Önskar också en sökfunktion i ICF-trädet där man kan skriva in vikt.  
Viktuppehållande funktioner (b530), alternativt ha en vårdplan med åtgärden 
Viktmätning (AV012) som ett komplement finns även mätvärden – använd 
mätvärden måste även dokumentationen föras in i journalen. 
 

• ADL-taxanomin – Aktivitetsbedömning skulle finnas i Documenta, var? Alla 
har inte haft åtkomst den görs nu tillgänglig till alla efter önskemål. 
 

• Hur får vi använda documenta? Kan vi lägga in andra dokument än de som 
finns där om de är av värde för patienten?  
Dokumet i dokumenta läggs till av användarstöd efter önskemål från 
användare, för att få hjälp med detta skriv i en ändringsbegäran på vad som 
önskas. Grundtanken är dock att de dokument som läggs in skall vara till 
nytta för flera olika utförare inom professionen. 
 

MAS/MAR frågor som togs upp vid efterföljande möte 
 

Leg. personal upplever brister i dokumentationen från omvårdnads personal, de 
tycker inte att det dokumenteras i tillräcklig omfattning, de ser också att saker skrivs 
på fel ställen. I SOL journal (upptäcks av de leg pers som kan läsa SOL 
dokumentationen), i observations planen osv. Vid diskussionen påtalades 
verksamhetschefens ansvar för dokumentations frågor och att i första hand vända sig 
till dem med de brister som framkommer då ett flertal säger sig ha gjort detta och 
utan att få någon större respons påtalades även möjligheten att avvikelse rapportera 
avseende dokumentationsbrist. 
Information har getts till MAS/MAR om detta. 
 

 
 

Nästa möte: 18/5 kl 14.00 – 16.30, Omsorgskontoret 
 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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