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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 
180207 
 
Närvarande: Christina Carlström (Leanlink), Helena Holmberg (Bräcke) Bengt Druid 
(Leanlink), Camilla Trogen (Attendo), Suss Brusberg-Bind (Leanlink), Joel Moraitis 
(Leanlink), Emma Holmström (Vardaga), Sanna Muller (Hammarlyck), Isabella 
Björkman (Norlandia), Elin Kättström (Leanlink), Caroline Bergstedt (Aleris), Carina 
Leijon (Leanlink), Maria Fahlström (Leanlink), Anna Hoflund (Attendo), Louise 
Svensson (Trygghetsteamet), Malin Persson (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), 
Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), Annette Mohlin-Johansson 
(enheten IT och e-hälsa), Peter Jansson (enheten IT och e-hälsa) 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
  
Inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 

 
Aktuell information 
Kommande version av Treserva: 

- Avvikelse 
- Tidbok 
- Hälsoärende  

Objektspecialister kommer att få visning från CGI om detta v.8. VO uttrycker 
önskemål om deltagande i referensgrupper vid arbete med nya versioner. 

 
Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten har gemensamt skapat en webbportal för 
digital verksamhetsutveckling i vården, i denna återfinns bla juridiskt stöd för 
dokumentation.  
Webb portalen https://div.socialstyrelsen.se/ 
Juridiskt stöd https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod  
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
Aktuell information återfinns alltid på https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ 
  
Meddix; Arbetet har kommit igång. Allt efter arbetets gång upptäcks saker som inte 
fungerar som tänkt, alla rutiner är ännu inte satta, förändringar görs efter hand. 
MUV (meddelande utanför vårdtillfälle) pga av ”brevlådornas” konstruktion kan det 
inte användas fullt ut, när det gäller ”säbo lådan (0580 - Linköping)” visas inkomna 
MUV för alla aktörer samlat (säbo, LSS, social psykiatrin, alla utförare). MUV 
meddelandet tydliggör inte vilken aktör det gäller pga av detta bör funktionen 
användas med restriktivitet. 
Avläsning av MUV måste dock ändå göras 2ggr/dag då SIP kallelser skickas. 
Frågan är lyft till samverkansgruppen mellan region och kommun, regionen äger 
frågan. 
 
SIP; oklarheter när SIP behöver genomföras, framför allt på säbo. 
Vårdplanering sker hela tiden under inneliggande tid på sjukhus för respektive 
profession, SIP är samordningsmötet där alla aktörer och patienten möts för att 
samordna de olika insatserna. 

https://div.socialstyrelsen.se/
https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/


 2017-12-06 
Omsorg och äldreförvaltningen 
Enheten för IT och e-hälsa 

 

SIP kan påkallas av alla aktörer när behov finns, även om patient inte har varit inlagd 
men bedöms behov av samordning.  
 
Avläsning av meddelande i meddix; På servicehus och korttidsboende skall bara 
inmeddelande och MUV läsas av, övriga meddelanden hanteras av handläggare som 
sedan koordinerar med samordnare på respektive enhet, samordnaren ansvarar för 
att vidtala berörd leg personal. På säbo och HSV hanteras alla meddelanden. 
 
Inmeddelande 
Ska skickas oavsett när man får reda på att patient är inskickad till sjukhus. Även om 
det är ex 2 dagar efter. Akutmottagningen tar emot och hanterar fortsatt 
handläggning av meddelandet. Meddelandet används i även i uppföljningssyfte 
mellan kommun och region, gällande besök till akutmottagning. 
 
SIP via skype; test har genomförts för att säkra arbetssättet, testen utföll väl. 
Regionen har nu sina riktlinjer, stöddokument och utrustning klara, kommunen 
arbetar vidare med sina. Peter lämnar ut arbetsmaterial på en instruktion om 
videosamtal- önskar återkoppling. Vårdgivaren ansvarar för att rätt utrustning finns 
för att kunna genomföra skype-möten 
Vid kallelse till SIP kom ihåg att den som kallar ansvarar för hur och var den utförs. 
Samtycke från patienten krävs vid skype användning.  
 
Övrig fråga 
 
Påminner om att utbildningstillfällen för Treserva finns utlagda fram tom augusti, 
platserna fylls fort möjlighet finns att reservera platser, skicka supportärende till 
användarstöd så reserverar de platser. 
 
Användarbehörigheter; det går inte att få påminnelse i Treserva eller få fram 
aktuella listor i Treserva när användares behörigheter går ut, det blir därför 
användarens och vårdgivarens ansvar att hålla reda på detta. 
 
Avvikelsehantering; önskemål finns från vissa leg personal att avvikelser skickas till 
dem automatiskt. Förklarar att detta är ett medvetet val från MAS/MAR att 
avvikelsen skall styras mot VEC.   
 
Frågor som lyftes av VO, önskemål om diskussion i VO-gruppen. 

- Vad används dokumentationen till? 
- Status kontra planer? 
- Inte skriva på personalens åtgärd 
- Bedömning, skriva var? 
- Vårdplan på aktuella problem 

 
Frågor som återkopplats till MAS/MAR  
 
Samtycke-meddix 
Överenskommelse finns mellan region och kommun avseende inhämtande av 
samtycke för vårddata  
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=18929  
 

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=18929
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Region dokumenterar i inkrivningsmeddelande, kommunen dokumenterar 
inmeddelande (statusmeddelande). Vi behöver inte dokumentera in i Treserva, kan 
luta oss tillbaka på att de har ställt frågan. Sedan behöver vi ställa frågan när de 
kommer till oss, så som vi gjort tidigare.  
 
Korttids, säbo planering vid inflyttning 
Gäller andra regler för inflyttning till korttidsboende eller ny inflyttning till säbo? 
MAS/MAR tydliggöra att lagen gäller oavsett vart patienten ska. Det är först när 
utsett boende/korttids som vårdplanering kan påbörjas med mottagande enhet. Alla 
tre delarna, myndighet, omvårdnad och rehab ska vara klart innan utskrivningsklar. 
Vårdplaneringsteamet på US är delaktiga i vårdplaneringen men behöver också 
samordna med utsedd verksamhet. 
 
Demensteam dokumentation, spec usk mobila demens team, frågan kom upp vid 
utbildningstillfälle, hur ska den ske? vad gäller? MAS/MAR tar med sig frågan och 
lyfter den med ansvarig chef 
 
Hemrehab  
Har från korttids kallat till vårdplanering vid utskrivning- ska de fortsätta med det? 
MAR tar med frågan till korttidsprocessarbete som pågår. 
 
Hammarlyck använder sig inte av meddix har fått till sig att de inte ska-de ses inte 
som vårdgivare? 
Överenskommelse med Hammarlyck och MAS att de avvaktar med meddix. MAS har 
säkerställt att överrapportering sker på ett patientsäkert sätt ändå via telefon.  
 

 
 
Möten våren:  torsdag 12 april kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 
  torsdag 31 maj kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 

 
 
Vid tangenterna, Martina och Malin 


