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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 160121 
 
Närvarande: Helena Holmberg (Bräcke diakoni), Bengt Druid (Leanlink), Madelene Ruden (Leanlink), 
Charlotte Ejdehage (Vardaga), Carina Leijon (Leanlink), Susanne Alenby (Leanlink), Åsa Söderstedt 
(Aleris), Pia-Margareta Nibelius (Care team), Emmie Persson (Frösunda), Sanna Müller (Hammarlyck), 
Amanda Gomez (Nytida), Helen Fronander (Nytida), Maria Lindberg (Aleris), Susanne Ahlfeldt 
(Leanlink), Charlotte Malmborg (Leanlink), Viktoria Lindholm (Leanlink), Ragnhild Larsson (Berzelii) 
Malin Persson (enheten för IT och eHälsa/Leanlink), Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa), 
Annette Mohlin-Johansson (enheten för IT och e-hälsa). 
 
Vi går igenom minnesanteckningar från föregående möte. Svar på kvarstående frågor kommer 
nedan. 
 
 

• Checklista vid inskrivning: Finns en riktlinje på MAS/MAR hemsida, Inskrivning Treserva. 
Enligt vo är den tillräcklig, behöver den kompletteras/förtydligas så är det upp till varje 
vårdgivare. 

• Kontaktlista vo: Listan uppdateras och skickas med minnesanteckningarna.   
• Öppettider i användarstöd, ändringsförfrågan: Under höstens utbildningar framkom 

önskemål om ökade öppettider i användarstöd. Fram för allt de som arbetar jour/nattetid, de 
skulle vilja kunna prata med support. Malin och Martina har gjort en ändringsförfrågan kring 
detta. Användarstöd kommer under våren genomföra en enkät mot användarna samarbete 
med Örebro och Norrköping (som även de använder Treserva).  

 
ICF-frågor  

• Balansträning, var ska det skrivas? De alternativ som finns idag är: 
• SSK-Behandling av sinnesfunktioner och smärta (Om SG använder denna KVÅ 

frekvent så går det att döpa om den till SG/SSK) 
• AT/SG-Koordinationsträning 
• AT/SG-Träning av kroppshållning och kroppsställning 
• SG-Träning av posturala reaktioner 

• Rullstolsbord för att vara delaktig, t ex äta, läsa tidning, lösa korsord, ngt att göra, vilket 
sökord skriva på?: När det gäller att underlätta att äta eller dricka så skrivs det på personlig 
vård, underlätta kroppshållning på förflyttning, läsa tidning/lösa korsord då skrivs det på 
rekreation och fritid men där går inte att skapa en rehabplan.    

• Logoped har behov av stöd för att veta vilken KVÅ hon ska använda till vad. Behov av att 
skapa sökordsinformation till LOG KVÅ. Frågan skickas vidare till MAS/MAR som lovar att 
kolla med Omsorgskontoret huruvida det finns möjlighet till ersättning av tid till det fortsatta 
arbetet 

• LOG stamning, var ska det skrivas: Stramning omnämns på ICF ord b330 Funktioner för 
språkbehärskning och rytm i tal samt kopplad KVÅ - Behandling relaterad till röst- och 
talfunktioner (i) Träning av röst och talfunktioner. Övergripande kod inom avsnittet ICF b310 - 
b399 (stamning). Finns möjlighet att lägga till detta, vidare diskussion förs med logoped.  

• Distriktsarbetsterapeut (DAT) tar över hjälpmedelsförteckning från korttids: Korttids kan i 
förväg inhämta samtycke för mottagande enhet, i detta fall hemsjukvård. För att underlätta 
handläggningen så är detta att rekommendera. Om inte samtycke är inhämtat i förväg så ska 
avlämnande enhet överrapportera med epikris. Sedan får DAT ringa brukaren/patienten för 
att inhämta samtycke och sedan komma åt hjälpmedelsförteckningen. I och med 
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uppföljningsansvaret så har DAT en aktuell vårdrelation även om det inte sker något 
hembesök. 

 Information till omvårdnadspersonal: Frågor kommer in till användarstöd angående KVÅ 
att kunna förmedla information till omvårdnadspersonal när det gäller stöd till patient 
(information om hälsa/ohälsa). Börja alltid med att identifiera problemområdet. Är det ett 
skadligt beteende med psykiska inslag så skapas plan under psykiska funktioner ex på KVÅ – 
minskning av risken att individen skadar sig själv. Är det ett hälsoproblem där individen själv 
kan ta ett visst ansvar så skapas plan under personlig vård ex på KVÅ -stöd och/eller träning i 
att sköta egen hälsa. Har problemet en direkt koppling till olika funktioner skapas plan under 
respektive område. Exv smärta, urin, rörelsesystemet och väljer där lämpliga KVÅ. 

• Fördela hjälpmedelsförteckning till BAS-ansvar för månadskontroll av hjälpmedel: Den 
vårdgivare som har BAS-ansvar kan inte frånsäga sig månadskontrollen. Sedan kan det 
förekomma lokala överenskommelser.  

• Användning av vård i livets slut: Uppmaning till alla att använda detta ord när det är aktuellt. 
Ange att brytpunktsbedömning är gjord, vem som får notera/konstatera dödsfall, anhörig 
information samt om det finns andra önskemål/överenskommelser.  

• Gamla vård/rehabplaner måste avslutas: vid sökningar är det olika mycket kvar av 
avslutande av gamla vård/rehabplaner. Alla gamla ska avslutas av leg personal. 31 januari 
stängs skrivrättigheten i de gamla vårdplanerna, det kommer alltid gå att läsa.   

• Uppföljning om gamla vård/rehabplaner är avslutade: visar lathunden för hur leg personal 
kan göra en egen uppföljning på sin enhet för att kunna se om alla åtgärder är avslutade. Se 
instruktion: 
 

 
 

Välj HSL, samt bocka i de gamla sökorden för att få fram om det finns några gamla 
vård/rehabplaner att avsluta.  

 
• ICF-frågor hänvisas till webbformulär på linkoping.se/anvandarstod. ICF kommer hanteras en 

gång/vecka via webbformulär.  
 

 
 
 
 
Treserva-frågor 
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• Fördelning av åtgärder även till HSL: förtydligar att det som HSL gör/utför ska fördelas till 
HSL och det som vi vill att omvårdnadspersonal är behjälpliga med ska fördelas till dem. 
Detta för att tydliggöra vem som gör vad, samt för statistiken.  

• Uppföljning på rätt åtgärd: Viktigt att uppföljning skrivs på rätt åtgärd, särskilt nu när vi kan 
har flera åtgärder både till HSL och omvårdnadspersonal i varje plan.  

• Versionsuppgradering feb: 
 - prestandaproblem kommer förhoppningsvis åtgärdas 
 - visning av vårdgivare i signering 

• Avsluta plan utan att avsluta åtgärd: bugg i systemet, det går att gå in i en avslutad plan och 
avsluta åtgärden i efterhand.  

• Ullstämma grannskapshus har några LSS-lägenheter där Hammarlyck Rehab och SSK på 
servicehuset har HSL ansvar. Detta medför att det är lätt att det blir en ”felaktig logga” vid 
sökning av sista journalanteckningar.: Detta är en organisatorisk fråga, går inte att göra i 
systemet på något annat sätt. När sökning görs av användaren så får man försöka vara 
uppmärksam när brukare kommer upp som man inte har ansvar för och klicka förbi. 

• När flera status-ord klickas upp och sparas samtidigt, gör det i en ordning som man tycker 
är lättläst. När man sedan sparar blir det i omvänd ordning = svårläst.: Det blir så, det ordet 
som man klickar på först hamnar sist eftersom det är omvänd kronologisk ordning. 

• Hjälpmedelsförteckning, föra in förskrivna hjälpmedel i förteckningen när de lämnas ut, 
istället för när det är utprovat, fungerar och ska stanna kvar? Gjorde på detta vis i gamla 
pappersformatet (säbo).: Prova oss fram och se hur vi använder förteckningen på bästa sätt, 
ska vara ett stöd. Kommer göra mer uppföljning i samband med uppföljning av ICF och KVÅ 
även följa upp hantering och användningen av hjälpmedelsförteckningen i april.  

• Ska inte ha både hjälpmedelsförteckning i Treserva samt i pappersformat förutom hos de 
brukare som har personliga assistenter som inte skriver i treserva. Har pat/brukaren 
personal från annan utförare t ex nattetid ska man fördela hjälpmedelsförteckningen till 
dem? Ja, de som arbetar hos brukaren ska har förteckningen som underlag.  

• Vi har sett att personal skriver i hjälpmedelsförteckningen.: Hann inte diskutera, får tas upp 
vid nästa vo-träff. 

• Det blir mycket text i hjälpmedelsförteckningen när vi även ska skriva in trasiga hjälpmedel 
som inte behöver bytas ut.: Ok att trasiga hjälpmedel skrivs under status. Men om 
hjälpmedelstas ur bruk för att det är en risk att fortsätta användas om det är trasigt ska en 
rehabplan skapas och följa ny utprovning.  

• När vi har studenter som ska skriva i treserva, kan inte leg personal skriva i treserva på en 
annan dator, blir utloggad. Det har vi kunnat förut. Det blir problem när vi har studenter 
som är självständiga i skrivandet och man endast behöver läsa av innan text sparas. Frågan 
lyfts till MAS/MAR. Verksamheterna får själva komma in med mer underlag för hur det 
påverkar verksamheten exempelvis via verksamhetschef till verksamhetsråd eller direkt till 
MAS/MAR.  

• Diskussion ang. avslutande av samtycke i samband att vi avslutar våra insatser.: Samtycke 
ska avslutas när vårdepisoden avslutas, exempelvis flytt, avliden eller ej aktuellt med insatser 
länger hos brukaren. Sista leg personal som är kvar hos brukaren som avslutar. Kan vara så 
att ex Hemrehab är klara men en ssk ska fortsätta insatser och då får samtycket ligga kvar. 

• Intyg, vilka intyg ska ingå: tandvård, ADL-intyg, underlag för aktivitetsersättning, 
sjukersättning. Ordet kommer läggas till i sökordsträdet och där kommen en enstaka åtgärd 
kunna skapas. Gör en registrering där och sedan skrivs bedömningen på status. Gör sedan en 
utskrift från journalen. Ange i orsak till utskrift, vem som är mottagare och anledningen till 
utskriften. 



 2016-01-26  
Omsorg och äldreförvaltningen   

   Enheten för IT och e-hälsa 
 

4 
 

• Daglig verksamhet som arbetar med att hitta arbetsplatser arbetar i team at och 
vuxenpedagog. För att sammankoppla webben och windows, skapar de en rehabplan tidigt 
för att kunna läsa varandras anteckningar.: Ok att göra detta med aktuell frågeställning. 
Men att bedömning skriv i status och rehabplan används när åtgärder utförs. 

• Stuprör, hur skriva i huvudregistrering, räcker det med Leanlink.: MAS/MAR tar fråga på 
juridikforum.  

• Mina vårdkontakter, kontaktpersoner går idag in och läser t ex receptförnyelse. Kan de då 
gå in och läsa patientjournalen? MAS/MAR tar frågan med regionen.  

 
Möten planerade för våren: 3/3, 28/4, 26/5. MAS/MAR-träff, Martina och Malin har i anslutning efter 
varje vo träff med MAS/MAR för att kunna få återkoppling på frågor. 
 
  



 2016-01-26  
Omsorg och äldreförvaltningen   

   Enheten för IT och e-hälsa 
 

5 
 

Bilaga, hur kan en inskrivning kan se ut. 
 
En 26 år gammal man med ryggmärgsskada i höjd med Th7. Klagar över smärta när han rör på 
överkroppen. Den perifere cirkulationen är mycket dålig något som ger han stora blodtrycksbesvär. 
Det är nödvändigt för honom att ta mediciner. Hans moderat ökad muskeltonus är ett problem som 
kan påverkas genom sjukgymnastik. Han har några sår på fötterna.  
 
Innan skadan jobbade patienten för en flyttfirma som ”flyttgubbe”. 
 
Att bibehålla sittande ställning en längre tid är problematiskt. Att delta på en datakurs skulle vara en 
utmaning.  
 
En 26 år gammal man… 

s1 Ryggmärgsskada Th7 

b265 Känner ingen beröring under Th7 

b280 Måttlig smärta när han rör på överkroppen. 

b420 Stora blodtrycksbesvär och svårt nedsatt perifer cikulation.  

b810 Sår på fötterna 

b420 Tar medicin för att reglera blodtrycket. 

b735 Måttligt ökad muskeltonus, sjukgymanstik har positiv effekt.  

socialt/livsstil Tidigare arbetet som ”flyttgubbe”. 

d8 Problematisk att delta på en datakurs på grund av att det är svårt att bibehålla 
sittande ställning över längre tid.  

d415 Svårt att bibehålla sittande ställning över längre tid.  

 
 


