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Utbildningskoncept legitimerad personal Linköpings kommun.
I Linköpings kommun används IT-stödet Treserva som dokumentation inom HSL. All legitimerad
personal ska delta i grundutbildning (2 dagar) genomförd i Linköpings kommun för att få fullgod
kunskap om patientjournalen, systemet och dess användningsområden.
Utbildningens innehåll:
Treserva:
-

Skrivbordet, personliga inställningar, meddelandefunktion
Personuppgifter
Vårdåtagande
Patientjournal, status och vård/rehabplaner, dokumenta, bedömning, mätvärde
Samtycke, samtycke sammanhållen journalföring
Avvikelsehantering
Genomförandewebben, omvårdnadspersonal
Tids och insatsregistrering (gäller leg personal i hemsjukvård)

Nationellt fackspråk, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
(ICF). Genomgång av arbetsprocessen utifrån ICF samt klassificering (sökord). I vårdplaner används
klassificering av vårdåtgärder (KVÅ), genomgång av dessa och hur de ska användas.
MAS/MAR riktlinjer och rutiner för arbete i kommunen.
Nationell patientöversikt (NPÖ): genomgång av regler och riktlinjer kring användandet samt
funktioner i systemet.
Handledning i övriga IT–system som används av legitimerad personal inom kommunen.
Behörighet: Vårdgivaren ansvarar för att användaren får introduktion och handledning i
dokumentationssystemet utifrån innehållet ovan, rekommenderad tid 3 h, av legitimerad personal på
enheten. Samt ges tillgång till manualer och andra dokument via användarstöds och MAS/MAR
hemsida. Verksamhetschef och handledare håller en tät dialog med nyanställd legitimerad personal.
När anställning påbörjas ges fullständig behörighet till berörd medarbetare i Treserva initialt i 30
dagar från det att behörigheteten tilldelats. Ett krav är att medarbetaren genomför
grundutbildningen, (ange på behörighetsblankett) inom en tidsperiod av de nämnda 30 dagarna. Om
inte utbildning genomförs under perioden förnyas inte behörigheten.
Legitimerad personal som arbetar via bemanningsföretag och är anställda en kort period får även de
behörighet som längst 30 dagar i Treserva. Sker inte utbildning under den perioden skall
grundutbildning i Treserva ske innan nästa behörighetsperiod kan tilldelas. Bemanningsföretag är
välkomna att låta sin personal gå utbildningen i förväg oberoende anställning hos Linköpings
kommuns vårdgivare.
Anmälan till utbildning sker i Kunskapsportalen, länkar via användarstöds hemsida Användarstöd
Frågor hänvisas till Användarstöd

