
 

 
 

Minnesanteckningar vo leg personal 190224 

Närvarande: Joakim Hedström SSK Leanlink, Veronica Fagerström SSK Leanlink, Petronella 

Carrizo SSK Bräcke diakoni, Josefin Wirf FT Attendo, Madelene Rudén AT Leanlink,  Oscar 

Starräng AT Hammarlyck, Josefine Jakobsson AT Hammarlyck, Nina Johansson SSK vardaga, 

Ida Ekström SSK attendo, Amanda Gomez SSK klara kompetens, 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,, 

Annette Grahn MAS, Malin Visell MAR. 

Jubileum: Vi har nu haft 30st träffar för verksamhetsombud!  

Föregående minnesanteckningar: Om du har råkat registrera utförd åtgärd på en avslutad 

fördelad åtgärd, låt den vara kvar och registrera på den rätta, öppna åtgärden. Om du vill avsluta 

en fördelad åtgärd och registrera den som utförd i ett svep för att spara tid så är detta okej om det 

utförs under samma dygn.  

Uppkoppling: Fortsatt problem med att det är segt framförallt att fördela åtgärder i vårdplaner 

och att öppna upp frastexter. Några tar upp problem med att fördela enstaka åtgärder. Tips är att 

använda ”bredbandskollen” för att få en uppfattning om hastigheten. Om ni sedan har statistik 

från bredbandskollen på hur det fungerar med uppkoppling på era enheter, ta med detta till VO 

så att vi kan jämföra med varandra. Under våren planeras också en uppgradering av Treserva 

samt en prestanda förbättring avseende servrar på LK-data, hur mycket detta kan komma att 

förbättra vet vi ännu inte. I samband med uppgradering kommer ett lite längre drift stopp äga 

rum i Treserva, driftstoppen planeras alltid till sön-mån natt. Information om när detta planeras 

kommer att skickas ut i god tid till ansvariga chefer, information publiceras då även på 

anslagstavlan i treserva. 

Fraser: Många uppger att fraserna inte används. Vi sätter oss i små grupper och går igenom och 

pratar fraser yrkesspecifikt. Fysioterapeuterna och sjukgymnasterna har svårt att se nytta med 

fraser för behandlingar men möjligen för bedömningsinstrument alternativt att få in 

bedömningsinstrument i dokumenta. De tar upp frågan på sina nästa yrkesspecifika träffar. 

Arbetsterapeuterna går igenom sina fraser och lämnar in förslag på ändringar. Sjuksköterskor 

säger att man i många organisationer har egna ”frasdokument” bredvid, de organisationer som 

har detta mailar in den till Malin, gruppen identifierade även ytterligare områden som skulle 

kunna vara användbara. Detta kommer sammanställas och skickas på remiss, önskemål kom 

även om att sorteringen kring mål, problem osv kunde göras tidigare- vi tittar på den möjligheten. 

Gruppen upplevde att fraser inte används så mycket av användarna men att det skulle kunna var 

en bra hjälp om de blev lättare att hitta, funderade även på om fraserna kunde utformas mer som 

stöd mallar med text som tas bort om den inte är relevant.  

 



Uppdateringar/Förändringar ICF/KVÅ: KVÅ ” Läkemedelsgenomgång, enkel (KVÅ 

XV015)” utgår och ersätts med ” Möte för enkel läkemedelsgenomgång (KVÅ XV022)”.  Det 

går inte att fördela den from 1mars men det går att skriva uppföljningar på en som redan är 

fördelad. Från den 1 maj så försvinner åtgärden helt.  

Diskussion kring KVÅ Motiverande Samtal (KVÅ DU118) som är ny. Kommer överens i 

gruppen om att inte införa den då det finns andra liknande som är bredare och kan användas 

oftare.  

Cosmic Link: Vi pratar om enhetskopplingar. Enhetskopplingar finns på patientkortet och följer 

patienten över tid (är inte kopplat till enskilt samordningsärende).  Förslag efter gemensamt möte 

med regionen är att jobba mer med enhetskopplingar för att säkerställa att 

inskrivningsmeddelanden kommer rätt. Inget beslut är ännu taget kring detta. I Leanlink jobbar 

SÄBO med att lägga till enhetskoppling men inte hemsjukvård.   

Vi tar också upp problemet med att framförallt rehabpersonal ser mycket mer information i 

cosmic Link än vad som är nödvändigt. Det är ett känt problem och vi har ännu ingen lösning. 

Fortsatt arbete med att förbättra. Det är viktigt att vi utarbetar rutiner kring vem som gör vad i 

systemet, olika arbetssätt kan minska antalet personer som behöver ta del av alla 

samordningsärenden. Särskilt viktigt om en utförare jobbar på uppdrag av annan utförare som 

exempelvis Hammarlyck.  

Avvikelser region-kommun: Det jobbas med en annan lösning så att man inte behöver skicka 

avvikelsen via post.  

Utskrifter cosmic Link: Det är okej att skriva ut som arbetsmaterial som kasseras sedan. Inte 

för att lämna ut till någon annan.  

Åtkomst journal: Åtkomst till journalen styrs av inskrivningsmeddelandet.  

Manual cosmic Link: Det kommer en uppdaterad manual som också är mer kopplad till den 

nya rutinen.  

Brister i utskrivning/samordning: Flera ombud uppger att de senaste tiden har fått hem 

patienter som inte alls har aktualiserats i cosmic link.  

Hjälpmedelsförteckning i samband med att förskrivaransvaret kring hjälpmedel övergick till 

privata vårdgivare efterfrågades det något stöddokument för hur dokumentation i vårdplanen 

”hjälpmedelsförteckning”- det har tidigare funnits ett sådant dokument på MAR hemsida men är 

borttaget sedan ca 1½ år. Dokumentet togs bort då det var en dokumentations instruktion än en 

riktlinje, dokumentet har nu reviderats och kommer att publiceras på användarstöds hemsida 

under rubriken rutiner och riktlinjer. 

 

Kunskapsportalen har bytts ut till Utvecklingsportalen vilket har medfört problem när det gäller 

att anmäla sig till och kunna se planerade utbildningar. Störst påverkan har det haft för privata 

aktörer. För att tillfälligt lösa problemen med anmälan så får detta tillsvidare göras till 



användarstöd via ett support ärende, planerar även att på användarstöds hemsida publicera 

utbildningstillfällena. 

Utbildningsdatum under våren är följande; 16-17/3, 20-21/4, 18-19/5, 8-9/6, 15-16/6, 22-23/6 

 

Utredande plan med KVÅ några har kommit igång med utbildningar andra har datum 

inplanerade, några VO har själva börjat använda sig av dem. Upplevelsen är att det blir flera 

extra klick och på grund av ”trögheten” i systemet när det gäller fördelning av åtgärd, 

registrering av utförd åtgärd samt användandet av fraser att det lite svårarbetat. En del upplever 

att planen känns bra och relevant. 

Diskussion om det utbildningsmaterial som skickats med, de som har utbildat delgav de andra 

på vilket sett detta har skett, var man lagt tyngd och fokus i bildspelet mm. 

Uppdaterad manual finns på användarstöds hemsida, omvända lathunden är ännu inte 

uppdaterad kommer att publiceras när den är klar. 

Efter avslutat möte hölls genomgång av bildspelet och arbetssättet med utredande plan för det 

som så önskade. 

Nästa möte 23/3 13.30-16.00  


