
 

 
 

Minnesanteckningar vo leg personal 190525 – 

skypemöte  

Närvarande: Petronella Carrizo SSK Bräcke diakoni, Madelene Rudén AT Leanlink, Oscar 

Starräng AT Hammarlyck, Josefine Jakobsson AT Hammarlyck, 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, Anna-Karin Alex, Region Östergötland, 

verksamhetsutvecklare cosmic Link, Karin Andersson Kihlberg systemutvecklare Cosmic Link 

Föregående anteckningar: Inga synpunkter  

Cosmic Link 

Enhetskopplingar cosmic link: Representanter från regionen visar en powerpoint och pratar 

om fördelar med att lägga till enhetskoppling i systemet. De förordar att alla patienter med en 

kommunal hälso- och sjukvårdsinsats enhetskopplas. Vi för en dialog kring kommunens olika 

verksamheter. Idag är kommunens rutin att enhetskopplingen läggs till i samband med in- 

meddelandet om patienten åker till sjukhus. Vi för en diskussion kring förändrat arbetssätt och 

vilka konsekvenser det får i olika verksamheter. Vi kan inte ta några beslut kring detta på dagens 

möte men framför synpunkter och funderingar. Pratar också bland annat om att vårdcentralen 

skulle kunna ta ett ansvar i registrering av enhetskoppling av hemsjukvårdspatienter. Frågan 

kring enhetskopplingar, arbetssätt och konsekvenser tas vidare till ett annat forum för Cosmic 

Link.  

Möjlighet till annan enhetsstruktur i Cosmic Link. Åter tas problemet upp kring att vi ser och 

måste läsa för mycket i systemet. Peter tar frågan vidare till de som är ansvariga för HSA och 

organisations- strukturen. Karin Kihlberg kollar upp om samordningsärenden och/eller 

meddelanden kan filtreras till roll i systemet och hur det i så fall skulle se ut. I höst kommer även 

nya funktioner gällande rubriksättning av meddelanden och ytterligare filtrering av enheter.  

Utökad läsmöjlighet i Cosmic Link för sjuksköterskor: Regionen har möjliggjort att 

sjuksköterskor kan ta del av mer av patientjournalen i Cosmic Link och läkemedelslista. Vi vill 

förtydliga att inga rutiner avseende kommunens arbetssätt har förändrats på grund av detta. I 

verksamheter har det märkts att regionen haft en annan uppfattning i vissa fall. Frågan kommer 

att tas med på samverksansmöte. Vid mötet idag så fördes en diskussion kring risker med att 

införa nya funktioner utan förankrade rutiner mellan huvudmännen.  

Samordningsärenden avslutas för tidigt: Hemrehab har upplevt att samordningsärenden har 

avslutats innan de hunnit få ärendet till sig. Karin tar frågan vidare.  

Följsamhet till rutiner i Cosmic Link: Att man inte följer rutiner kring rubriker och 

meddelandehantering leder till att personal inte kan lita på att de får rätt information utan letar i 



trådar och journal för att säkerställa vården för patienten. Detta leder till merarbete och 

framförallt att man tar del av för mycket information.  

SIP dokumentation i Cosmic Link: Patientens godkännande av SIP:en blir inte lika tydlig som 

när den skrivs på papper. Pratar om att det skulle behöva förtydligas i rutinen. Grunden är att alla 

dokumenterar sin del av SIP därefter ska patienten ta del av informationen innan den godkänns. 

Man kan även komma överens om att en personal dokumenterar in hela SIP:en.  

Anmälan till grundutblidningar 

 Dokument ”utbildningskoncept” har uppdaterats och finns på användarstöds hemsida med 

information kring rutiner och anmälan. Påminner om att anmäla sommarvikarier då platserna tar 

slut.   

MAS/MAR frågor  

Rehabpersonal tar upp att det inte finns aktuella rutiner kring dokumentation och uppföljning av 

förskrivna skyddsåtgärder. Det kommer att tas upp på hjälpmedelsrådet i höst.  

Fraser 

Fortsatt seghet i Treserva att lägga till fraser. Utifrån detta beslutar vi att frastexter kommer att 

läggas som ett stöddokument på användarstöds hemsida. Från detta dokument kan man då 

kopiera in text till journalen. Vi behöver ha in förändringar och synpunkter kring utskickat 

dokument med fraser senast 15juni för att hinna publicera innan sommaren.  

KVÅ-frågor  

Rehab önskar få en utredande åtgärd kring förflyttning utan hjälpmedel. Saknar även bedömning 

av trycksår/sår. Malin och Louise kollar på möjligheten.  

Utredande KVÅ 

Vi har en dialog kring hur det går. Alla är överens om att fraserna i planen tar mycket tid och 

tillför inte tillräcklig nytta till den sammantagna dokumentationen när man ser till den extra tiden. 

Vi beslutar tillsammans att man från och med nu inte längre behöver lägga till fraser i Utreda 

planen och att ”bedömt behov” i slutet av planen inte heller behöver användas. Arbetssättet blir 

nu att dokumentera på respektive sökord och skapa utredande plan, välja aktuella KVÅ:er, 

fördela och registrera utförd åtgärd i den, ingen annan dokumentation i Utreda planen. 

Förändringarna kommer att bli synliga i systemet från och med 15 juni men alla som fått 

kännedom kan börja jobba såhär redan nu.  

 

 

 



Uppdatering Treserva  

Meddelande: Det har skett en förändring avseende sändlistor, du behöver markera för att flytta 

alla, förändringen har tillkommit efter incidenter som har skett med utskick till för många 

användare.  

Samtycke: Det är något som är förändrat efter uppdateringen. Vi har märkt att samtycken har 

försvunnit. Vi vill gärna ha in mer underlag kring detta. Skicka till användarstöd.  

Seghet i systemet: Kvarstår även efter uppdatering och vissa nya segheter har tillkommit. Ständig 

dialog med CGI pågår. Serverskiftet har inte kunnat ske som planerat på grund av att mer akuta 

ärenden tillkom. En ny seghet i systemet som uppmärksammats var i samband med att man ska 

trycka på knappen ”avsluta plan”.  

Signeringsfrist i systemet: Kopplat till segheten uppkommer frågan kring signeringsfrist i 

Treserva. Vi kollar upp vad som låg till grund för beslutet som senast togs kring detta. Ser över 

om något förändrats som skulle kunna leda till nytt beslut.  

VO-möten i höst  

Fortsätter med måndagar 13.30–16.00  

28 sept, 2november, 7december  

Vi hör av oss 2veckor innan varje möte och meddelar då om mötet blir i lokal eller via Skype.  

 

 


