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Omsorg och äldreförvaltningen 2015-11-19 

Enheten för IT och eHälsa 

 

 

 

Minnesanteckningar Verksamhetsombud leg personal 151119 

 

 

Närvarande: Oscar Starräng (Hammarlyck), Helena Holmberg (Bräcke diakoni), 

Jenny Rosell (Leanlink), Bengt Druid (Leanlink), Madelene Ruden (Leanlink), Char-

lotte Ejdehage (Vardaga), Carina Leijon (Leanlink), Suss Brusberg-Bind (Leanlink), 

Susanne Alenby (Leanlink), Helene Ahlfeldt (Leanlink), Catarina Neij (Leanlink), 

Josefin Kronman (Vardaga), Mattias Persson (Leanlink), Ragnhild Larsson (Berze-

lii), Helene Fornander (Nytida), Annette Mohlin Johansson (enheten för IT och 

eHälsa), Malin Persson (enheten för IT och eHälsa/Leanlink), Martina Wiklund (Le-

anlink (enheten för IT och ehälsa) 

 

Återkoppling efter ICF-införandet 

 

Utbildarna 

Vill framföra ett stort tack till alla ni som deltagit under utbildningarna under hös-

ten och nu fortsätter att tappert arbeta vidare men med nya förutsättningar. Det 

har varit givande möten och ett härligt engagemang och positivt klimat! 

 

Användare 

Flera saker har fungerat bra, arbetet fortsätter. Många upplever svårigheter vid val av 

KVÅ (åtgärder), känner sig begränsad av dem- framför allt inom LSS och psykiatri. 

Flera användare upplever det tung jobbat, svårt att veta hur och vad man ska skriva, 

det tar tid. Funderingar från användare om en del ord är för övergripande. 

Frekvens sättning är svårförstådd görs och tolkas olika. 

Lathunden har upplevts användbar behöver dock utökas med fler hänvisningar, 

sökordsinformationen är till hjälp. 

Det finns önskemål om att kunna se vilka KVÅ som finns kopplade till varje plan in-

nan planen skapas- dokument kommer att läggas ut på användarstödets hemsida. 

Mycket skrivande och många klick. 

 

Förvaltning 

Ett fel gällande signeringen upptäcktes efter driftstoppet, felaktig signeringstext (an-

nan utförarenhet) visades efter leg personal i ”sök journal”, felaktig signeringstext 

(annan utförarenhet) visades efter omvårdnads personal i journalen. Felet är anmält 

till CGI, som konsekvens har signeringsvisningen tillfälligt fått tas bort. 

Har varit en del felaktiga behörigheter- har åtgärdats via användarstöd. 

Är problem med kopplingar av KVÅ (åtgärder) vilket leder till att det inte fungerar 

att fördela, jobbas löpande på att återställa detta. 

Det var första dagarna bekymmer med att insatsregisterara för debitering – detta är 

nu åtgärdat.  
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Treserva 

Lyfts upp saker som inte fungerar- dessa ärende skrivs ner och hanteras vidare i an-

vändarstöd, berörda blir kontaktade vid behov. 

 

Stavningskontrollen ses som ett störande moment då den inte ger rätt hänvisning, an-

vändarna under vad den baseras på, kan den utvecklas. 

Finns ett pågående ärende inom förvaltning där man tittar på hur den kan förbättras. 

Uppmanar användarna att vid felaktigheter kontakta användarstöd, gärna via webb 

formulär. 

 

Sista veckorna har det kommit flera signaler på att systemet är segt, detta ligger 

också som ett ärende hos CGI, som en komplettering till detta får VO fylla i en en-

kät. 

 

 

Genomgång av delar av ICF-utbildningen efter önskemål 
Visning i systemet hur man ser; 

 Tidigare vårdåtagande- under förekomster på skrivbordet plocka bort bocken 

pågående ärende. 

 Anpassning i journal för att göra egna inställning av visningsläge i journal, 

exv se avslutade vårdplaner i trädet. 

 Samtycke sammanhållen journalföring förtydligande kring hur registreringen 

går till och hanteringen är vid utskrifter (om utskriften skulle innehålla an-

teckningar från flera vårdgivare, ev behov att bakåtdatera avslutet). 

 Utskrift får bara ske från egen vårdgivare. 

 

Påminner om användandet av manual där beskrivningar finns och om behov av åter-

koppling på vad som saknas. 

 

 

 

Vad ska vi prioritera de kommande träffarna 

Gruppen ser ett behov att gemensamt fortsätta diskutera dokumentations frågor i 

grupp men också professions vis. Vi fortsätter att arbeta som journalen ser ut med de 

urval vi gjort, tar vid nästa möte upp om behov av för ändring har framkommit. 

Det finns även ett önskemål om att kunna titta på exempel från journal anteckning i 

lärande syfte, tittar på möjlighet för detta. 

 

Ämnen som ska tas upp vid nästa möte är; 

- Frekvensfördelning 

- Sökordet förflyttning ev behov av undernivåer 

- Vårdplan vård i livets slut 

 

 

Lathunden 

Diskussion om hur vi ska fylla på lathunden, verksamhets ombuden ombeds vid VO 

möten ta med sig behov, alternativt skicka in som webb formulär. Malin och Martin 

kommer att med jämna mellanrum uppdatera det som ligger utlagt på användarstö-

dets hemsida. 
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Övrigt 

VO framförde önskemål om förändrade öppettider i support, önskemål om hjälp mel-

lan kl 8-9 då det är den tid användarna finns på stället innan de ger sig ut på olika 

uppdrag. Jourpersonal har önskemål om support tid mellan kl 16-17 samt kl 07.30-

08. 

 

Uppsamlingsutbildning för användare som inte gick ICF utbildningen, planeras till 

15/1. Kursen finns upplagd i kunskapsportalen. 

Numera kommer ICF delarna ingå i den grundutbildning som ges för legitimerad 

personal i Treserva. 

 

Mötet avslutades med uppdelad diskussion i ssk grupp och rehab grupp. 

 

 

 

 

 


