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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 
180412 
 
Närvarande: Elin Kättström (Leanlink), Helena Holmberg (Bräcke) Bengt Druid 
(Leanlink), Camilla Trogen (Attendo), Emma Holmström (Vardaga), Sanna Muller 
(Hammarlyck), Erika Tegnér (Vardaga), Elin Kättström (Leanlink), Caroline Bergstedt 
(Aleris), Bengt Druid(Leanlink), Maria Falsjö (Leanlink), Mona Stone (Leanlink), Louise 
Svensson (Trygghetsteamet), Malin Persson (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), 
Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), Annette Mohlin-Johansson 
(enheten IT och e-hälsa), Peter Jansson (enheten IT och e-hälsa), Anita Göth MAS 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
  
Inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 
 
MAS/MAR kommer framöver att delta på VO-möten då de ser VO-gruppen som ett 
bra forum för dialog med den legitimerade gruppen avseende dokumentation, 
arbetssätt och IT-relaterade frågor. De kommer att alternera i vem som deltar. Finns 
behov att diskutera särskilda frågor, skicka in frågorna innan VO-mötet så att tid kan 
avsättas på mötet. 
 
Meddix 
I början av maj erbjuds utbildningar i mötescirkeln, dessa utb var från början riktat till 
meddix instruktörer men har nu öppnats upp även för andra meddixanvändare. 
Utbildningen är en halvdag (för eller eftermiddag). Anmälan sker via länk 
 
Datum: 3/5 kl.09.00-12.00 (Linköping) 
https://regionostergotland-
externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018800 

Datum: 3/5 kl. 13.00–16.00 (Linköping) 
https://regionostergotland-
externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018820 

 
MAS har löpande sedan införandet av nya lagen haft koll på avvikelser som rör just 
övergångar mellan region-kommun/kommun-region. Dessa erfarenheter lyfts in i de 
samverkansgrupper som arbetar med processen, vilket nu lett till vissa 
förtydliganden i riktlinjerna. Den 16/4 publiceras de reviderade dokumenten på 
vårdgivarwebben (riktlinjen och användaranvisning meddix).  
 
Processgruppen för samordnadvårdplanering har gått igenom erfarenheter och de 
avvikelser som kommit in under de första månaderna.  

- En avvikelse som varit mer förekommande har gällt säbo där man från 
regionens sida trott att ingen samordning eller vårdplanering via meddix 
behöver ske, då det tidigare varit så. På säbo eller korttids gäller inga andra 
riktlinjer, meddix hantering avser alla vårdformer. Särskilt viktigt är detta när 
personen kommer ny till säbo eller korttids. Den inledande planeringen 
avseende HSL sköts av planeringsteamet på US för att sedan övertas av 
ansvarig HSL personal när utsett boende är klart. 

- Det är olika antal inmeddelanden, som skickas från kommunen när en patient 
skickas till akutmottagning. Linköping utmärker sig, vi har mellan 15/1-8/4 

https://regionostergotland-externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018800
https://regionostergotland-externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018800
https://regionostergotland-externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018820
https://regionostergotland-externa.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/leclassview/class000000000018820
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skickat 206  inmeddelanden. De övriga kommunerna som arbetat i centrala 
regionen har skickat ett par var.  

- En synpunkt som kommit är en önskan om förbättring i att uppdatera 
detajlinfon avseende vilket säbo patienten bor på, när de skickas från 
verksamhet. 

  
När det gäller korttidsboende tittar man på möjligheten att förskjuta SIP till 
utskrivningen från korttidsboendet- översyn av riktlinje görs. 
 
Myndighet har upplevt en kraftig administrativ ökning i meddixrelaterade uppgifter, 
inskrivningsmeddelandena har ökat (5-6 ggr), ca 40 % av dessa blev det inget av. De 
upplever att det skickas på sådant som inte behöver skickas på . 
 
Meddixrutin från MAS lämnas ut för påseende under mötet, finns önskemål om 
kompletterande uppgifter skicka in dessa till Malin och Martina så förmedlar de 
vidare. 
 
Aktuell information 
Kommande uppgradering av Treserva: kommer för den legitimerade gruppen att 
påverka registrering av avvikelse och dokumenta. 

- Avvikelse- När en avvikelse registreras från skrivbordet kommer verksamhet 
och enhet vara förifyllt, uppgifterna baseras på vilket vårdåtagande 
avvikelsen öppnades ifrån. Ändringarna har gjorts för att förenkla för 
omvårdnadspersonal, minska risken för felregistrering. För leg personal blir 
konsekvensen tvärtemot, för att minska risken för felregistrering tas ikonen 
bort på skrivbordet, avvikelse kopplat till patient ska registreras inifrån 
patientenjournalen (där finns ikonen kvar). Registreringen sker då som 
tidigare. Avvikelse på verksamhet och analys hittas som tidigare via genvägar. 

- Dokumenta-När dokumenta öppnas kommer dokumnet som skapats de 
senaste året synas (datumintervall 1 år förvalt). För att komma åt dokument 
som skapats tidigare ska datum ändras.  

 
Dokument finns kvar men visas först när datum ändras.  
Manualer uppdateras och kommer att finnas på användarstöds hemsida.    
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Utvecklingsplan HSL 
Kort presentation av utvecklingsplanen och kommande utvecklingar/förändringar 
som planeras inom HSL-området. Datum är preliminära. 

Arbetsplats = Kontor

Arbetsplats = Mobilt

2018-03-05 2019-06-07

180401 180501 180601 180701 180801 180901 181001 181101 181201 190101 190201 190301 190401 190501 190601

H1: Förberedelse inför Hälsoärendet – 

effektivare arbetssätt

B: Införa remiss och 

svar för HSL

D1: Förberedelser - 

Ny avvikelsefunktion

A: Införande av funktionen 

Patientkalender/Leanlink

F2: Införande av nytt Tekniskt stöd, platta 

eller dyl inom HSL. 

H2: Införande av 

Hälsoärendet – 

effektivare arbetssätt

E:  Delegerings-

funktion

/tester vt 2019.

Ej införande

G: Digital 

signering av 

läkemedel/tester 

vt 2019

Ej införande

F1: Förstudie mobiltarbetsätt, 

arbetet i testbäddar

H3: Successivt införande 

av Hälsoärendet – 

effektivare arbetssätt

B: Införa remiss och 

svar för HSL

A: Införande av funktionen 

Patientkalender/övriga

 
 
Hälsoärendet-nya kommande versionen av Treserva som bygger på IBIC processen 
men med HSL fokus. Den stödjer ett systematiskt arbetssätt som beskriver nuläge, 
mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och 
återanvändning av information samt ge individen möjlighet att stärka sina egna 
resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. För mer information 
om IBIC hänvisas till socialstyrelsen Socialstyrelsen- utbildning ibic 
Med införandet av hälsoärendet öppnas fler möjligheter till mobilt arbetssätt i olika 
delar. 
 
Patientkalendern -Digital kalender i Treserva. Martina och Malin ser nu över 
patientkalender funktionen i Treserva med förhoppning om att kunna starta upp 
denna innan sommaren för ssk inom Leanlink ÄO, breddinförande av kalendern 
planeras under hösten. Kalendern är uppdelad i fyra delar, patientkalender besök 
bokas från vårdåtagandet, användarkalender bokas via genvägar. Kalenderfunktionen 
erbjuder också en sökvy samt en planeringsdel. Framöver kommer patientkalendern 
att ligga till grund för den HSL-statistik som lämnas till socialstyrelsen, detta medför 
att alla kommer att behöva använda sig av funktionen. VO kommer att delges mer 
info om patientkalendern i höst. 
 
Testbäddar - ett antal utsedda områden/enheter som används för att testa olika 
mobila arbetssätt, närmast att börja testa är ”remisser och svar-införandet av labros” 
 
Avvikelsemodul - ny version som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet på ett 
bättre sätt. Förarbete pågår och drivs av MAS tillsammans med utsedda 
verksamhetsrepresentanter.   

http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic/utbildningiibic
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Utbildningsöversyn 
Martina och Malin har av förvaltningen fått ett uppdrag se över utbildningarna i 
Treserva (leg personal, verksamhetschef/samordnare, verksamhetsombud). Behovet 
av genomgång har framkommit efter de olika workshop som var under hösten med 
förvaltning och utförare Leanlink.  
En sammanställning av utbildningskoncept, manualer, behörigheter har gjorts, nästa 
steg är att insamla erfarenheter och önskemål från professioner och verksamheter. 
VO fick med sig följande frågor att fundera över utifrån grundutbildning i Treserva för 
leg personal. 

- Hur är upplevelsen av utbildningen som ges? 
- Uppfyller utbildningen era verksamheters behov?  
- Är tidsupplägget av utbildningen optimalt? 
- Saknas något eller någon utbildning? 

 
Under mötet diskuterades olika upplevda behov såsom ökad kunskap för leg personal 
om vad omvårdnadspersonalen ser i webben, möjlighet till repetitions 
utbildningar/workshop ev behov att dessa blir obligatoriska mm. 
 
Länsprojektet 
De övergripande länsprojekt som fanns i samband med införandet av ICF i 
Östergötlands kommuner, har nu övergått till förvaltning men med annat upplägg. 
En förvaltningsgrupp har skapats med representanter från de olika journalsystemen 
och professioner, styrgrupp är MALG (MAS/MAR i Östergötland).  
Förvaltningsgruppens uppdrag är att förvalta det arbete som gjorts avseende 
databasen för ICF Östergötland med tillägg eller förändringar. Nya sökord som önskas 
skall passera förvaltningsgruppen för beslut om det skall läggas till databasen.  
 
 
 
 
Nästa möte: tisdag 5 juni kl 13.30 – 16.00, Omsorgskontoret 
 
Vid tangenterna, Martina och Malin 


