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Användaradministration 

 

Ska Verksamhetsombud, Gruppledare/Samordnare och verksamhetschefs 

behörigheter i Treserva tidsbegränsas?  

Ja, deras behörigheter ges för ett år i taget. 

 

Ska övriga användares behörigheter tidsbegränsas?  

Det bästa för att verksamhetsombudet ska kunna kontrollera behörigheter är att 

tidsätta även dessa behörigheter. Behörighetsblanketter för dessa användare ska 

dock inte skickas till användarstöd utan det är upp till Verksamhetsombudet om 

denne vill skriva egna behörighetsblanketter för sin egen ordning. 

 

Ska jag skicka in behörighetsansökan för de som inte är 

Verksamhetsombud eller chef?   

Behörighetsblanketter för dessa användare ska dock inte skickas till 

användarstöd utan det är upp till Verksamhetsombudet om denne vill skriva egna 

behörighetsblanketter för sin egen ordning. 

Jag vill att min gruppledare ska kunna rätta anteckning i journal. Hur gör jag då? 

Får jag låna min kollegas användarkonto för att utföra 

Verksamhetsombudets uppgifter i Treserva när denne inte är på plats? 

Nej!! Det är aldrig ok att använda någon annans användarkonto. Ska 

verksamhetsombudet vara borta en längre tid kan chef delegera dessa uppgifter 

till en ersättare, förutsatt att ersättaren gått utbildningen. Chef måste även skicka 

in behörighetsblankett för ersättaren. 

 

När jag ska administrera min kollega i Treserva får jag upp en ruta om att 

användarnamnet måste vara unikt. Vad ska jag göra? 

Kollegan har antagligen varit aktuell tidigare i Treserva. Kontakta användarstöd 

så hjälper dem dig.  

 

Min klient är avslutad men försvinner inte från "Mina personer", vad gör 

jag?  

Du måste aktivt ta bort en avslutad klient/brukare på Mina personer. Detta gör 

du genom att klicka på Ta bort från mina personer inne i klientens bild i trädet i 

Treserva. 

 

Jag ser fortfarande klienter från verksamheter jag arbetat vid tidigare. Vad 

ska jag göra? 

Du ska inte se andra klienter än på det/de ställen du arbetar på. Du måste kontakta 

VO, alt. chef vid tidigare arbetsplats/platser och be de ta bort din behörighet.   



Klientrelaterat i Treserva Windows 
 

Det dyker upp ett fönster där det står "Vald utförarenhet är inte giltig vid 

vald genomförandeperiods startdatum!” vad innebär detta och vad gör jag?  

Det innebär att klienten/brukaren fortfarande har en pågående verkställighet i en 

annan verksamhet. Du måste kontakta gruppledare/samordnare där och be de 

avsluta klienten/brukaren. När klienten avslutats på förra stället ska du lägga in 

klienten/brukaren i Treserva enligt rutin för detta. 

Följer klientens journal och även andra dokument, med från förgående 

verksamhet till den nya utföraren. 

Nej. En klient/brukare ska alltid avslutas enligt rutiner för detta innan den flyttar, 

 

Kommer det en notis till gruppledare när det kommit nytt ärende i 

Windows?  
Handläggare kan välja att skicka ett meddelande när de fördelar men oklart vad 

varje myndighet har har för rutiner kring detta. 
 

 

  



Klientrelaterat i Treserva Genomförandewebb 

 

Jag hittar inte någon anteckning via sökfunktionen. Hur kommer det sig?  
Se till att det är underenheten du söker på och inte överenheten. Det kan även 

vara så att det inte finns någon sådan anteckning gjord inom det tidsintervall du 

angett. Kan även vara så att det är din behörighet som ställer till det. Om du utrett 

att det inte beror på någon av de två första alternativen så kontakta användarstöd. 

 

Jag vill skriva ut en tom Genomförandeplan att ta med till klient - går det? 
Ja klicka på arbetskopia när du har genomförandeplanen öppen, välj sedan att 

skriva ut denna. Läs mer om detta förfarande i manualen för IFO Öppenvård 

Genomförandewebb. 

 

Varför dyker det upp en fråga om vad en ska använda rapporten 

till/anledning att skriva ut? 

Det är en inställning som gjorts från annan verksamhetsgren.  

 

Jag får inte upp någon utskriftsikon i PDF:en vid förhandsgranskning av 

Genomförandeplan. Hur kommer det sig? 

Det kan vara så att du använder webbläsaren Edge och inte Explorer. Treserva 

är inte helt kompatibelt med Edge, så se till att du använder Explorer när du är 

inne i Terserva.   

 

När en klient ska flyttas över från en verksamhet, hur går detta förfarande 

till väga?  
Klienten måste avslutas enligt rådande sätt hos nuvarande verksamhet och sedan 

startas upp på nytt i den nya verksamheten. Journalen följer således inte klienten 

utan den följer verksamheten. Läs mer om de olika stegen när en klient/brukare 

ska avslutas och påbörjas i manualen för IFO Öppenvården – VO, GRL, SAM, 

VEC. 

 

Varför försvinner mina tillagda klienter från mappen "mina personer"?   
Det är ett systemfel i Treserva. Leverantören CGI håller på att försöka lösa 

problemet. Det bästa är att låta bli att lägga sin klienter/brukare i denna mapp 

och istället leta upp klienterna/brukarna i trädet under Mina enheter fram till dess 

att felet är löst. 

 

Mitt namn är felstavat i Treserva - hur gör jag? 

Be ditt Verksamhetombud att rätta misstaget. Detta korrigeras inom bilden för 

Användaradministration.  

 

Vad samkör funktionen Rikssök med?  
Skatteverkets befolkningsregister 

 

Hur många klienter kan jag ha i "mina personer"?  

Det finns ingen begränsning.  

Går det att rätta en journalanteckning?  



Ja det går, men det är endast verksamhetschef eller delegerad person som kan 

göra detta. Läs om hur att göra detta i manualen för IFO Öppenvård VO, GRL, 

SAM, VEC. Tänkt på att förfarandet för detta moment ser lite olika ut beroende 

på om det är ett biståndsärende eller serviceärende.   



Jag kan inte anteckna i genomförandejournalen för den är låst - vad ska jag 

göra? 

Journalen är låst för att den inte stängdes på rätt sätt av förgående användare. Be 

denne att låsa upp genom att gå in i journalen och stänga på rätt sätt. Är läget 

akut ring istället användarstöd så kan de hjälpa dig. 

 

Jag får meddelanden om ”ej verkställd insats” för klienter/brukare jag inte 

längre arbetar med till min inkorg. Hur kommer det sig och vad ska jag 

göra?  
Detta beror antagligen på att du fortfarande står som handläggare på brukaren. 

Kontakt chefen på din förra arbetsplats så få denne se till att ta bort dig från 

klienten/brukaren. 

Min klient har felaktiga rubriker i journal - vad beror det på?  

Det beror på att denne har fel genomförandejournal. 

 

Min klient har fel journalmall. Vad gör jag åt det? 

Gruppledare eller samordnare får avsluta genomförandejournalen, skriva ut den 

och sedan lägg den i akten. Gruppledare eller samordnare får sedan starta en ny 

genomförandejournal med rätt mall. Hur att göra det sistnämnda står om i 

manualen IFO Öppenvård VO, GRL, SAM, VEC. 

 

Hur skriver jag ut journal? 
Se instruktioner i manualen IFO Öppenvård VO, GRL, SAM, VEC.  

 

Jag vill skriva ut en enstaka journalanteckning. Hur gör jag då?  
Se instruktioner för detta i manualen IFO Öppenvård Genomförandewebb. 

 

Går det att koppla samman genomförandeplan med rapport. Ex så att mål 

i genomförandeplan kommer med automatiskt i rapporten? 

Nej, det går tyvärr inte. 

 

Vilken genomförandeplansmall ska jag använda till min klient/brukare? 
Det beror på klientens/brukarens ålder och från vilken myndighet du fått 

uppdraget; 

Bistånd 

Uppdrag som skickats från IFO Barn och ungdom 

Vid ålder 0-17 år ska mall 0-17 Genomförandeplan Öppenvård användas 

Vid ålder 18-20 år ska mall 18-20 Genomförandeplan Öppenvård användas 

 

Uppdrag som skickats från IFO Vuxen 

Vid ålder 18 + år (vuxen) ska mall IFO vuxen genomförandeplan Öppenvård 

användas 

 

Uppdrag som skickats från FH/FN (funktionsnedsatta) 

IBIC FN SoL genomförandeplan utökad ska användas 

 

Uppdrag som skickats från ÄO (Äldre) 

IBIC ÄO genomförandeplan utökad ska användas 

 



Service 

Serviceklienter, målgrupp IFO 0-17 år 

Vid ålder 0-17 år ska mall 0-17 Genomförandeplan Öppenvård användas 

 

Serviceklienter, målgrupp IFO 18 +  

Vid ålder 18 + ska mall IFO vuxen genomförandeplan Öppenvård användas 

 

Serviceklienter, målgrupp Funktionsvariation/Funktionsnedsatt 

IBIC FN SoL genomförandeplan utökad ska användas 

 

Serviceklienter, målgrupp Äldre 

IBIC ÄO genomförandeplan utökad ska användas 

 

 

Kan jag lägga till egna fraser? 

Nej det går inte. 

 

Kan jag lägga till egna rubriker? 

De rubriker som ska användas är de som valts av verksamheten och som står 

med i listan över valbara. 

 

Kan jag lägga till egna nyckelord?  
Det kan du inte.  

 

Vår verksamhet vill justera rubrik/nyckelord/fras etc. Hur gör vi? 

Fram till 181031 vänder ni er till projektgruppen med ärendet. 181031 och 

framåt kontaktar du Användarstöd.  

 

Går det att lägga in WORD-mallar i rapporter i Treserva?  
Nej det går inte. 

 

Går det att se gamla/avslutade journaler?  
Nej inte om personen är avslutad. 

 

Syns "Att göra" om en klient begär ut handlingar?  
Nej, för det är ingen handling utan ett arbetsdokument. 

 

Vi har klienter inom FH, service men i vårt Träd ligger vi under IFO? - 

varför ser det ut så?  
De verksamheter som har klienter från olika grupper kan endast placeras på ett 

ställe i Treserva.    



Statistik 

Jag hittar inte någon anteckning via sökfunktionen. Hur kommer det sig?  
Se till att det är underenheten du söker på och inte överenheten. Det kan även 

vara så att det inte finns någon sådan anteckning gjord inom det tidsintervall du 

angett. Kan även vara så att det är din behörighet som ställer till det. Om du utrett 

att det inte beror på någon av de två första alternativen så kontakta användarstöd. 

 

Måste jag nyckelordsmärka med bostadsområde varje månad? 

I nuläget är det så. Det kommer en smidigare lösning för att få ut statistik över 

bostadsområden framöver. 

 

Avvikelse 

 

Övrigt 

När är det användarstöd jag ska vända mig till och när är det LKDATA jag 

ska vända mig till? 

Du vänder dig till användarstöd när du har frågor som rör det som finns inuti 

Treserva. Du vänder dig till LKDATA med it-frågor som rör något utanför 

Treseva. 

 

När det är det projektgruppen för IFO Öppenvård jag ska vända mig till 

och när är det Användarstöd? 

Råd & stöd 

Fram till 180916 vänder ni er till projektgruppen med ärendet. 180917 och 

framåt kontaktar du Användarstöd.  

Privata utförare inkl. Jobb & Kunskapstorget 

Fram till 181031 vänder ni er till projektgruppen med ärendet. 181101 och 

framåt kontaktar du Användarstöd.  

 

 

Går det att översätta Treserva till annat språk? 

Nej det går inte. 

 

Jag har förslag på förbättringsområden i Treserva. Vart vänder jag mig 

med dessa? 

Om du ser förbättringsmöjligheter eller har önskemål om ändringar har du 

möjlighet att skicka in en ändringsförfrågan. Verksamheternas krav och behov 

ska vara vägledande för arbetet med att utveckla och anpassa IT-stöd. Detsamma 

gäller för rutiner, mallar, arbetssätt och utbildningar. Klicka på länken nedan och 

scrolla dig ned till rubriken Ändringsförfrågan. 

 

http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-

halsa/anvandarstod/support-och-utbildning/ 

http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/anvandarstod/support-och-utbildning/
http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/anvandarstod/support-och-utbildning/

