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Närvarande: Ragnhild Larsson (Berzelii), Louise Svensson (Leanlink), Bengt Druid 
(Leanlink), Elin Kättström (Leanlink), Karin Bergström (Attendo), Annika Stenman 
(Leanlink), Hanna Nordenhem (Leanlink), Catarina Neij (Leanlink), Carina Leijon 
(Leanlink), Madelen Rudén (Leanlink), Helen Fornander (Nytida), Amanda Gomez 
(Nytida), Åsa Söderstedt (Aleris), Anna Halldestam (Aleris), Suss Brusberg Bind 
(Leanlink), Malin Persson (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), Martina Wiklund 
(enheten för IT och e-hälsa), Annette Mohlin-Johansson (enheten för IT och e-hälsa). 
 

Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
 

• Inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 
• SIP: Martina och Malin kollar med MAS. Trygghetsteamet har kollat på 

mallen och anser att den inte riktigt passar dem.  
 

 
Aktuell information 
 

• Driftstopp natten till måndag den 12 dec: Uppgradering av Treserva. Inga 
större förändringar i patientjournalen.  
 

• Aktivitetsbedömning ADL i documenta: Finns nu tillgänglig i Documenta för 
hemsjukvården. Syftet är att användas som underlag för aktivitetsbedömning 
till försäkringskassan. Finns det intresse att använda den på andra ställen får 
ni höra av er till användarstöd så får de göra det tillgängligt. Ska det användas 
i annat syfte än som intyg ska huvuddokumentationen ske i patientjournalen.  
 

• Uppdaterade dokument på hemsidan 
 

• Trygghetsteamet: oklarheter i hemsjukvården var gränsdragningen går. Det 
får verksamheterna själva diskutera och räta ut de frågetecken som finns. 
 

 
NPÖ (Nationell patientöversikt) 
 

• Visning av NPÖ: viktigt att gå via en webbläsare till 
www.linkoping.se/anvandarstod , klicka på Verksamhetssystem på höger sida 
för att komma åt länkarna, bla till NPÖ. Via Ugglan i Treserva till 
Användarstöd fungerar inte länkarna vidare till andra verksamhetssystem.  

• Användarstöd ska fortsätta att säkerställa att NPÖ fungerar för alla 
vårdgivare.  

 
Pascal: visning 

 
 

 
 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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Frågor 
• Debiteringsgubben (Inställningar per person): Det fungerar fortfarande inte 

för hemsjukvården att lägga till debiteringsområde. Konsekvensen blir att de 
patienter som inte har några andra insatser från hemsjukvård eller hemtjänst 
inte får ut någon faktura för de insatser som är utförda.  

• Spara funktionen i dokumenta: När man sitter och skriver i dokumenta så 
automatsparar systemet var 5 min. Är det då mycket text i dokumentet så tar 
det en stund för systemet att spara. Det går inte att ta bort eller ställa om 
den funktionen.  

• Rättstavningen i Treserva: Annette Mohlin Johansson kollar om det finns 
någon ändringsförfrågan om detta. Om inte så kan verksamheten skicka in 
igen. Vo lyfter fram att om man använder sig av rättstavningen så kan det bli 
syftningsfel av betydelse som kan skapa misstolkningar i journaltext.  

• Automatmeddelande om uppdatering i folkbokföringen: Den funktionen går 
inte att ändra på i systemet. Se över var ni står som ansvariga för 
vårdåtagande så får ni meddelande bara för de personerna.  

• Fraktur, var skriva?: I omvänd lathund hänvisas till kroppsfunktioner och där 
under lämpligt sökord för vilket problem den orsakar t ex smärta, 
rörelseinskränkning och sedan därtill skapa plan för aktuellt problem.  Är det 
en gammal fraktur som inte arbetas aktivt med men som ändå behöver 
dokumenteras så skrivs det på kroppsstruktur eller medicinsk diagnos.  

• Observationsplanen: Säkerställ i verksamheterna att den endast används 
som envägskommunikation från omsorgspersonal till leg personal. Leg 
personal får/ska inte skriva i observationsplanen. 

• Sök person via kikaren: När en sökning görs på en person och sökresultatet 
kommer upp nere till vänster i bild på skrivbordet och man sedan klickar på 
den personen så hänger inte datorn med och den visar en annan person på 
höger sida. De som råkar ut för det bör se över uppkopplingen till nätverket 
på sin arbetsplats, om nätuppkopplingen är långsam kan det släpa i Treserva. 
Felet är anmält till användarstöd och CGI.     
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• Utskrift: När journal ska skrivas ut för arkivering kom ihåg att inkludera alla 

val,  

 
 

 
 
MAS/MAR frågor som togs upp vid efterföljande möte 

 
SIP: den var inte uppe till diskussion på samplan i december. Det pågår ett 
övergripande arbete kring samordnad vårdplanering och användning av SIP. MAS 
Anita Göth är med i det arbetet.  
 
Verksamhetsövergång Åleryd: Malin och Martina informerade om hur arbetet 
har gått för legitimerad personal för avlämnade och mottagande utförare.   
 
Information 
 
• Testbäddar införs i kommunen: Syfte är att testa olika välfärdstekniker ute i 

verksamhet för att utvärdera och se vad som är möjligt att genomföra. 
Välfärdstekniken är ett komplement till traditionella insatser.  

• Verksamheter som är berörda inom äldreomsorgen 
- Sandrinoparken 
- Åleryd 
- Gröna Gården 
- Vikingstad servicehus och hemtjänster 

• Verksamheter inom LSS är på gång 
• Välfärdsteknik/tjänst som är aktuellt är tillsyn på annat sätt ex kamera samt 

digital signering av läkemedel.  
 

 
 

Nästa möte: 23/3 kl 14.00 – 16.30, Omsorgskontoret 


