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Klerebladh AT Vardaga, Carina Leijon AT Leanlink, Maria Falsjö  FT Leanlink, Hanna 

Rehnström ssk LSS Leanlink, Bengt Druid SG, Louise Svensson FT Trygghetsteamet/IT och e-

hälsa, Peter Jansson IT och e-hälsa, Annette Mohlin-Johansson IT och e-hälsa, Malin Persson 

SSK Leanlink/ IT och e-hälsa, Elin Kättström KOPS, Ida Ekström SSK Attendo, Annette Grahn 

MAS, Malin Visell MAR. 

Föregående minnesanteckningar  

Inga kvarstående punkter från tidigare möte, enskilda frågor som kom upp vid förra 

mötet har hanterats i dialog med berörda. 

 

Patientnämnd –Martina Wiklund 

Är en oberoende enhet som hanterar ärenden gällande Hälso- och sjukvård oavsett om 

det gäller Region eller Kommun. Patientnämnden har ett informationsuppdrag- 

bildspelet bifogas. Utöver bildspelet pratar vi lite kring ersättningar för vårdskador. 

Regionen har försäkringsbolaget ”Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag – Löf” 

och Protector är kommunens försäkringsbolag. Broschyrer från patientnämnden 

lämnas som vi kan lämna till patienter.   

 

Cosmic Link 

• Processledningsgrupp har reviderat riktlinje för samordnad vård – och 

omsorgsplanering i öppen och slutenvård och presenterat den för deras 

styrgrupp. Om de accepterar den kommer den att presenteras för LGVO 

(ledningsgrupp vård och omsorg). Riktlinjen har förkortats genom att 

exempelvis länka till vissa saker istället för att skriva texten igen. Riktlinjen 

ska också tydliggöra att man ska beakta omvårdnad och rehabilitering 

• Journalgranskning utförs för att se hur vi följer processen.   

• Hantering kring aktörer: Hemsjukvården tar bort sig som aktör när 

patienten tydligt väntar på korttidsboende eller särskilt boende. Även när det 

är tydligt uttryckt att det inte finns behov av hemsjukvård. Viktigt att beakta 

rehabilitering då vi har samma brevlåda i systemet. Vid uppdatering av 

aktörsfältet, skriv även i den meddelande tråd som tydliggjorde 

biståndsbeslutet varför aktörsfältet uppdateras. Detta för att berörda parter i 

samordningsärendet skall se varför förändringar sker. 

• Motala lasarett har påpekat att det är för mycket val av enheter i Linköpings 

kommun. Det finns nu en informationsbroschyr framtagen som ska underlätta.  

• MAS ska ordna test exemplar att ha i fickan gällande hur man exempelvis 

använder fraser i olika meddelanden i cosmic. Det har provats i andra 

kommuner.  

• Korttidsprocessen utvärderas och det varierar hur mycket man arbetar med 

cosmic link.  



• Vi pratar kring möjligheten att ha en rehablåda eller andra typer av brevlådor i 

cosmic link. Jämförelser med andra kommuner.  

 

 

 

Fraser 

Skickar med lista på de fraser som finns i systemet. Vilka använder vi? Behöver vi 

fler? Kan några tas bort? Bra om vi inte har fraser som är för lika varandra då listan 

med fraser blir väldigt lång. Önskar att VO kollar på fraser så att vi kan ha en 

diskussion vid nästa möte. Bifogar dokumentet till minnesanteckningarna.  

Kan vi dela in fraserna eller utforma dem på annat sätt? Ska vi ha fraser som är 

utformade mer som checklistor exempelvis?  

 

Övriga frågor 

• Utbildning omvårdnads personal- utbildningsfilmer hemsida: På 

användarstöd finns en ny utbildning för omvårdnadspersonal. Den är väldigt 

bra, hjälp till att sprida den och man kan även göra den själv för att få bättre 

inblick i omvårdnadspersonalens arbete i journalsystemet.  Ni når filmen via 

användarstöds hemsida- support och utbildning-Nytt utbildningsmaterial i 

Treserva för omvårdnadspersonal- länk till utbildning. För att kunna 

genomföra utbildningen behöver ni anmäla er på utbildningssidan, 

utbildningen kan göras flera gånger om. 

• Kortkommando: Vi bifogar dokument med kortkommandon som kan vara 

användbara i systemet.   

• Mötestider under våren: Vi fortsätter att ha möten på måndagar då det 

passar flest deltagare.  

• Uppdateringar-förändringar ICF/KVÅ: Socialstyrelsen kommer varje år 

med uppdateringar. I år har bland annat sökordstexten för en del KVÅ 

uppdaterats så det kan vara bra att kolla sökordstexten så att det fortfarande 

stämmer med det du vill skriva. Det är även några som har ändrat titel och 

några som utgår. Mer information kring detta kommer.  

• Ska vi skriva in återbud i journal? Frågan tas upp i gruppen. Vi är överens 

om att vi skriver återbud. Vi skriver i vårdplan eller på det ICF sökord som 

åtgärden förväntades gälla. Vi har alltid i åtanke att information ska vara 

relevant för patientjournalen. Vi kan exempelvis sammanfatta med ”har 

försökt kontakta patient på telefon 4ggr utan att få svar” istället för att 

dokumentera det varje gång.  

• Varför kan man inte skriva på alla sökord? Det är ett val som gjorts i 

systemet för att skilja på professioner eftersom vi delar sökordsträd. Önskemål 

om att ha möjlighet att skriva på ett sökord som man ofta har behov av kan 

skickas in. Annars hänvisas vi till att skriva på rubriknivå/nivå 1 vilket vi ska 

ha möjlighet till. Om det inte fungerar att skriva på nivå 1 så hör av dig till 

användarstöd.  



• Man kan registrera utförd åtgärd på avslutad KVÅ och systemet varnar 

inte. Hur blir statistiken? Ska man göra en till registrering på utförd åtgärd på 

den öppna åtgärden också om man råkat göra detta? Vi har inget svar i nuläget 

utan får ta med oss frågan och återkomma.  

• Problem/seghet i Treserva: Användarstöd har fått in indikationer på att det 

är problem med detta i systemet. Det är viktigt att alla anmäler in när de har 

problem med att det är långsamt i systemet. Specificera gärna om det gäller 

exempelvis att byta fönster, att fördela åtgärder etc.  

 

Utredande KVÅ:er 

 Utbildningsmaterial: Deltagare har haft synpunkt på framförallt bilden med 

”alla pilarna” i bildspelet. En ny bild med samma innehåll men mer färgkodat 

för att se likheter och skillnader har bifogats i bildspelet och deltagare kan 

välja vilken de vill använda. Syftet med bilden är att belysa våra olika 

processer.  

 Test av utredande plan i utbildningsmiljö: Möjlighet finns att boka datasal 

och hålla utbildningen där för att kunna testa i testmiljö. Möjligheten att börja 

använda utredande planer i skarpa miljön finns efter den 13januari. VO kan då 

börja att använda det på sina patienter och på så sätt lära sig bättre. I den egna 

verksamheten kan man sedan också gå in i skarpa miljön och göra en 

utredande plan på någon patient man varit hos för att kunna visa utförandet.  

 Uppdaterad manual: Förslag på ändring har kommit in, bifogar den 

uppdaterade manualen.  

 Fortsättning: Möjligheten att göra utreda plan kommer att finnas i systemet 

från den 13januari. VO börjar så snart som möjligt att göra Utreda planer på 

sina patienter för att lära sig och utbildar sina kollegor så att de kan komma 

igång senast den 1 april 2020.  

 

Nästa möte; 

24februari kl 13.30 – 16.00, Emriks gata 36. 

Möten i vår: 23mars, 25 maj 13.30-16.00  

Vid pennan Louise och Malin 


