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Närvarande: Bengt Druid (Leanlink), Karin Bergström (Attendo), Suss Brusberg-Bind 
(Leanlink), Joel Moraitis (Leanlink), Emma Holmström (Vardaga), Lina Svensson (Care 
team), Michalea Johansson (Attendo), Sanna Müller (Hammarlyck), Mona Stone 
(Leanlink), Isabella Björkman (Norlandia), Elin Kättström (Leanlink) Caroline Bergstedt 
(Aleris), Åsa Söderstedt (Aleris), Amanda Gomez Helene Fornander (Nytida), Malin 
Persson (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), Martina Wiklund (enheten för IT och e-
hälsa), Peter Jansson (enheten för IT och e-hälsa), Annette Mohlin-Johansson 
(enheten för IT och e-hälsa). 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
  
Påminner verksamhetsombuden se över sändlistor i Treserva för respektive utförare 
och meddela användarstöd eller maila Malin eller Martina när uppdatering av 
listorna behöver ske.  
I övrigt inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 

 
Aktuell information 

 
Uppföljning ICF och KVÅ: Martina och Malin gjorde under våren en uppföljning av de 
utvalda ICF sökorden och KVÅ som vi har i Treserva, detta gjordes som ett led i den 
allmänna översyn av ICF och KVÅ som pågår i länet för att uppdatera den 
länsgemensamma data basen. http://icf.ilab.se/icf/icf.nsf  
Genomgången visade att vi använder oss av alla ICF sökorden, i olika omfattning. När 
det gällde KVÅ var det tre stycken som inte hade använts. Vi har sedan införandet 
lagt till ett ICF sökord och lagt till några av de utvalda KVÅ:erna i ytterligare planer, i 
övrigt har inga justeringar gjort. Så TACK! alla ni som var med och hjälpte till med 
urvalet, de känns som vi valt rätt. 

 
Utbildningskoncept Treserva: Vid utbildningarna har det framkommit att det ute i 
verksamheterna råder oklarheter angående åtkomst till Treserva innan 
genomgången utbildning. Tydliggör att man som användare kan få tillfällig 
behörighet innan genomgången utbildning (gäller leg pers), behörigheten gäller fram 
till nästkommande utbildningstillfälle. Deltar inte personen på den utbildningen 
stryps behörigheten, tillfällig behörighet utan genomgången utbildning ges bara en 
gång/användare. Dokument som beskriver hanteringen hittas på användarstödets 
hemsida, rutiner och riktlinjer under rubriken legitimerad personal. 
http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-
halsa/anvandarstod/rutiner-och-riktlinjer/ dokumentet heter Utbildningskoncept leg 
personal i Linköpings kommun. 
Viktigt att tänka på att det är verksamhetens ansvar att se till att den person som får 
en tillfällig behörighet när den börjar arbeta får en genomgång i systemet av någon i 
organisationen. 

 
  
 
 

http://icf.ilab.se/icf/icf.nsf
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Besök av MAS och vårdplaneringsteam US  
  
Karin Bourelius ssk på vårdplaneringsteamet på US presenterade sig, kort 
information om vad de arbetar med och var de finns placerade. Hon uppmanade oss 
att gärna kontakta dem vid frågor och behov av hjälp med vårdplaneringar och frågor 
kring hemgång från sjukhuset. 
Karin Bourelius ssk/sg tel 
Helena Jonzon at tel 
       
Anita Göth informerade om den nya lagen ”Samverkan vid in och utskrivning av 
patient från sluten vård” som träder i kraft jan 2018. Bilder bifogas från MAS senare. 
Som ett led i detta har regionen och kommunerna nu arbetat fram en ny 
överenskommelse ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård” som då 
ersätter dokumentet ”när den andra handen vet vad den andra gör”. 
Redogjorde kort kring det förändrade arbetssättet som detta kommer att innebära, 
då kommunenens övertagande tid kortas från 5 vardagar till 3 dygn, samt att 
vårdplaneringar i större utsträckning kommer att genomföras i hemmet. Ansvaret för 
att sammankalla ligger på den fasta vårdkontakten som finns inom regionen 
(vårdcentral eller mottagning). MAS rekommenderar leg personal att ta del av SIP 
(samordnad individuell vårdplanering) utbildning som finns på SKL:s (Sveriges 
kommuner och landsting) hemsida.  
 
MAS informerade om de planerade utbildningsdagarna för VO ombud avseende 
cosmic link (som ersätter meddix) och att detta nu skall börja användas av alla 
enheter, undantagna är de utskrivningar som sker från psykiatrisk klinik de kommer 
att gå in senare. Regionen ansvarar för informationen om cosmic link, säker e-post, 
vårdgivarwebb och NPÖ. 

 
NPÖ (Nationell patientöversikt)   
  
Producentskapet som var tänkt att komma igång under hösten är framflyttat start 
datum är oklart då arbete kvarstår. 
Under tiden är det bra om vi använder oss av NPÖ för att upptäcka vad/vilka 
områden som saknas så att det kan återkopplas till regionen. Då åtkomsten till 
panorama så småningom kommer att upphöra så bör första hands valet istället vara 
att söka information via NPÖ. 

 
För åtkomst till NPÖ krävs SITHS kort och medarbetaruppdrag, för att få detta prata 
med verksamhetschef som får administrera handläggningen. 
Vid inlogg till NPÖ viktigt att gå via en webbläsare (öppna ny internet-sida) till 
www.linkoping.se/anvandarstod klicka på Verksamhetssystem på höger sida för att 
komma åt länkarna, bla till NPÖ.  
Via Ugglan i Treserva till Användarstöd fungerar inte länkarna vidare till andra 
verksamhetssystem.  

 
NPÖ (att gå in och läas) ska fungera för alla vårdgivare. Vid problem med åtkomst 
kontakta användarstöd  

 
 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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Frågor 

 
• VO för omvårdnadspersonal hur kallas de till utbildningar/träffar, hur sker 

utbildningarna vid nyanställning när det gäller omvårdnadspersonal? 
Kallelsen skickas till regionchefer, VO leg personal uppger att denna ofta inte 
kommer fram, de föreslår att kallelsen även skickas till dem så kan de också 
sprida informationen. 
När det gäller utbildningen är det verksamheten som ansvarar för denna det 
finns rekommendationer på hur den bör genomföras. Det är också 
verksamhetschefens ansvar att se till att personalen har kunskaper i hur och 
vad man dokumenterar och att det genomförs.  
 

• Får vi dra ut alla dokument i documenta?  
De dokument som finns kring den enskilde i dokumenta är av två typer, 
arbetsmaterial och skrivskyddade dokument. Arbetsmaterial används just 
som det, de uppdateras och dras ut vid behov. Skrivskyddade dokument 
skapas och dras ut av dem som skapat dokumenten och skickas till den som 
ska ha det/efterfrågar det. Vi har som användare åtkomst till dessa 
dokument och kan ta del av informationen men den bör hanteras som annan 
elektronisk dokumentation läsa-inte skriva ut. 
 

• Var skriver vi våra uppföljningar? Hur gör vi när något förändras i insatsen? 
Ny KVÅ? 
Uppföljning görs av leg personal på den åtgärd som är fördelad till HSL 
organisationen, inte ÄO, uppföljningen skall inte innehålla nya åtgärder- då 
skall en ny åtgärd fördelas istället. Viktigt att tänka på att en åtgärd skall 
fördelas till omvårdnadspersonalen på vad de skall göra och en åtgärd skall 
fördelas till leg personal på vad de skall gör. Ex utvärdera en åtgärd, 
behandling. 
 

• Kan man flytta vårdåtaganden? 
Ja, men bara vid två tillfällen.  
KommunRehab (Leanlink) lägger ibland vårdåtagande på vårdåtagande utan 
organisation när de sedan vet vilken organisation personen skall tillhöra 
flyttas vårdåtagandet dit. 
När ett vårdåtagande har skapats på fel organisation och man upptäcker 
detta direkt kan vårdåtagandet flyttas till rätt organisation (det får dock inte 
finnas några skapade vårdplaner) 
 

• Hur och vad gäller vid utförarbyten och verksamhetsövergångar? 
På användarstödets hemsida under rutiner och riktlinjer hittas dokument som 
beskriver verksamhetsövergångar, i manualen för patientjournal beskrivs hur 
man gör när det sker ett utförarbyte.  
 

• Vad ser vårdpersonalen? 
Det har uppdagats att viss del av HSL dokumentationen inte är tillgänglig för 
omsorgspersonalen. Som Treserva fungerar idag är det så att 
omsorgspersonalen bara kommer åt att läsa status anteckningar som har 
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skapats från det vårdåtagande som är skapat på deras organisation, trots att 
det finns registrerat samtycke för sammanhållen journalföring. 
Ex. har en status anteckning gjorts på boende-organisationen kan inte daglig 
verksamhet/dagvårds enhet ta del av denna dokumentation. 
 
Liknande problem kan uppstå i vårdplaner om dessa delas mellan 
verksamheter, omvårdnadspersonalen kan inte söka fram leg personals 
anteckningar om den inte är skapad och fördelad på den organisationen. 
 
Detta är bekymmer som vi inte haft full vetskap om, frågan kommer därför 
att arbetas vidare med tillsammans med MAS, MAR, användarstöd och CGI. 
Tillsvidare råder samma arbetssätt som tidigare men med förståelse om att 
omvårdnadspersonalen ibland inte kan ta del av information som har 
dokumenterats in av leg personal. 
 

• Ändra ansvarig på vårdåtagande? Hur hantera detta? Vilka funktioner har det 
att det är ”rätt” ansvarig?  
För att användarstöd skall kunna hjälpa till med att ändra ansvarig behöver 
de veta vilken person de skall ersätta och vem den nya är, de behöver också 
veta vilken eller vilka organisationer det gäller. För kortare perioder är det 
inte aktuellt att ändra, men när personerna har slutat i organisationen bör 
det ske. 
 
 

MAS/MAR frågor som togs upp vid efterföljande möte 
 

Från LSS kom frågan upp om Senior Alert, skall detta användas även inom LSS, vad 
säger avtal. De lyfte även en fråga avseende tilläggsärende och delegering 
frågeställarna uppmanades att kontakta MAS och planeringsledare för att klargöra 
vad som gäller. Frågorna överlämnades även till MAS vid uppföljningsmöte. 
  
Nedanstående frågor lämnas till nästa vo-möte som underlag till gruppdiskussioner, 
bra om man som VO kan fundera igenom dessa och hur det fungerar i era egen 
organisation. Frågorna hade kommit in till mötet men de hanns inte med.  
 
Individens behov i centrum eller dokumentationsskyldighet?  
Hur ska systemet användas och nyttjas det på rätt sätt? 
Hur ska vi hantera arbetet med planer?  
Hittar vi den information vi söker? Är vi beroende av att alla skriver på samma sätt? 
Hur fungerar det idag? Skriver alla på samma/liknande sätt? Vad ger det för 
konsekvenser om vi inte gör det?  

 
 
Inspirationsföreläsning: Som VO är ni inbjudna att delta i en inspirationsföreläsning 
om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bifogar inbjudan. Anmäl er själva 
via länken i inbjudan. 

 
 

Nästa möte: 30/11 kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 
 


