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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 
180905 
 
Närvarande: Lotta ssk Attendo, Caroline ssk Aleris, Åsa ssk Aleris, Helene ssk råd och 
stöd, Caroline ft Aleris, Carina at Leanlink, Camilla ft Attedo, Erika ssk Vardaga, 
Annuka ssk Visvitalis, Sanna log Hammarlyck, Isabella ssk Norlandia, Bengt sg 
Lenalink, Malin ssk Leanlink enheten IT och e-hälsa, Annette os enheten IT och e-
hälsa, Peter ssk enheten IT och e-hälsa, Martina at Leanlink enheten IT och e-hälsa.  
Deltar delvis av mötet Malin MAR, Anette G, Anita MAS 
 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
Inga kommentarer från föregående minnesanteckningar. Senaste mötet blev inställt i 
maj.  
 
HSL utvecklingsplan 
Genomgång av de olika aktiviteter är som är på gång. Flera aktiviteter har flyttats 
fram, vilket ger en förändring i tidsplan. Ledningsgrupp på Äldre och 
omsorgsförvaltningen är informerade om kommande aktiviteter.  

Arbetsplats = Kontor

Arbetsplats = Mobilt
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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

 
 
HSL statistik till socialstyrelsen  
Information om den nya föreskriften som börjar gälla from 1 jan 2019. Länk till 
föreskrift: Föreskrift om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Föreskriften innehåller vissa begränsningar så 
som att endast kommunalt utförda insatser ska skickas till socialstyrelsen. Eventuellt 
kommer alla utförare göra registrering för att hålla sig till samma arbetssätt inom 
kommunen och då skulle statistik kunna hanteras inom kommunen och inom 
utföraren. Det kommer nya utredande och bedömmande KVÅ:er som kommer att 
läggas till i systemet.  
 
Utgångspunkten är så liten förändring för användaren som möjligt, men det kommer 
kärvas ytterligare klick för att göra registrering. Det som registreras idag via 
vårdplaner går inte att få ut till den statistik som socialstyrelsen efterfrågar. 
Diskussion i gruppen hur registrering skulle kunna ske. Finns flera idéer om att t ex 
bygga vårdplan utan ordet problem och ersätta med utredande/bedömning av KVÅ. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-27
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-27
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Skulle kunna göra en särskild plan där alla KVÅ:er ligger samlat och sedan görs enbart 
registrering i det. Eller ska de KVÅ:er som ska läggas till byggas på i befintliga planer. 
Finns behov av att ta fram beskrivning när registrering ska ske. Vid varje besök, 
telefonsamtal osv? Objektsspecialist och MAS/MAR kommer arbeta vidare med 
rutiner och arbetssätt och återkommer till utförare när mer information finns.  
 
Mobilt arbetssätt 
En pilot kommer genomföras på 5 vårdboenden (testbäddar) där ssk tillfrågas att 
testa bärbar dator under okt-nov. Chefsmöte är genomförda med 
affärsområdeschefer inom Leanlink vilket innebär deltagande från kommunrehab, 
LSS samt Råd och Stöd Leanlink. Chefsmöte med Attendo och Vardag kommer 
genomföras under v.38 för att säkerställa deltagande för deras personal. På 
vårdboende kommer rullbord provas för att kunna få med sig datorn och andra saker 
som behövs vid ett patientbesök. En första utvärdering av hanterbarheten av borden 
pågår i kontorsmiljö och utifrån resultatet från den utvärderingen den väljs ett eller 
två olika bord ut till piloten där ett bord per deltagande ssk kommer köpas in. Bifogat 
i mail skickas förstudie av mobilt arbetssätt.  
 
MAS/MAR 

- Ny MAS Anette Grahn presenterar sig. Gör återkoppling om den nya lagen 
om samverkan vid utskrivning från slutenvård och de avvikelser som kommit 
in. MAS har haft möte med chefssjuksköterskor från Region Östergötland för 
att ge återkoppling och jobba vidare med allvarliga händelser.  

- Psykiatrin har haft dispens under 2018 och kommer gå in 1 jan 2019 med 
samma arbetssätt som gäller för övrig vård.  

- Kommer fram från verksamhetsombud att det har varit problem vid 
utskrivning från slutenvård direkt till vårdboende, fram för allt när patienten 
redan har ett boendebeslut så görs bedömningen att det inte är några 
förändringar och bara skickas hem. Problem upplevs också när patienten 
besöker akutmottagningen och skickas tillbaka, återkoppling, dokumentation 
saknas. Arbetssättet följs inte. Viktigt att kommunen vågar säga nej och 
påpeka risker när patienter är på väg att bli utskrivna. Men det hjälper inte 
alltid, patienter skickas ändå. På vårdboende är det verksamhetschef som har 
HSL-ansvar och ska involvera alla yrkesgrupper innan beslut tas att patient 
kan komma. Vården ska planeras under vårdtiden för att kunna skapa bästa 
förutsättningarna att ta emot patienten. Vid brister skriv avvikelser. 

- MAR arbetar med processen för överlämning av förskrivaransvar från 
Leanlink till privata utförare, kommer föreslå en plan kring överlämnandet. 
Den informationen kommer att ges till verksamhetscheferna. 

- MAR informerar om den kartläggning som skett av rehabinsatser, tydliga 
brister ses mellan behov och möjligheter inom Linköpings kommun. MAR har 
informerat de olika nämnderna fortsatt beslut och hantering ligger nu på 
dessa. Kartläggningen visar att Linköping ligger lågt i bemanning/resurser i 
länet men även nationellt perspektiv med jämförbara kommuner. MAR 
uppmanar till att fortsätta påtala behov till verksamhetschefer och skriva 
avvikelser vid brist på möjlighet till ge rehabiliterande insatser. 
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Patientkalender 
Under våren genomfördes tester av patientkalender kopplad till Treserva inom 
Leanlinks ssk-organisation med syfte att öka patientsäkerheten och testa möjligheten 
till åtkomst av uppgifter på distans. Pilotområden var Skäggetorp/Ryd hemsjukvård 
samt Ryd servicehus. 
Den produkt som tillhandahölls uppfyllde inte de behov och krav som ställdes varför 
man valde att inte gå vidare med införandet till sommaren. Nu har CGI kommit med 
rättningar och tillägg, dessa skall testats där efter tas nya beslut om fortsatt 
införande. 
Beslutat är dock att ett införande bara kommer att gälla Leanlink, då 
patientkalendern ännu inte stödjer arbetssätt med flera vårdgivare. Patientkalendern 
kommer inte användas till registrering av statistik till socialstyrelsen.  
 
Utbildningsöversyn 
Som en del i den översyn som görs avseende grundutbildningar i Treserva så har det 
skickats ut en enkät till verksamhetschefer om upplevelse och behov av utbildningar i 
Treserva, den gäller verksamhetschef/samordnare, verksamhetsombud 
omvårdnadspersonal och leg personal. Tanken är att chefen skall vidarebefordra den 
till användare. 
Översynenen har lett till att vi börjar se över möjligheten till att i vissa delar använda 
sig av e-learning. 
 
Hälsoärendet 
Kort info om att förvaltningen nu har påbörjat arbete med den ”nya versionen av 
patientjournal” som kommer att kallas Hälsoärende. Vi har och kommer under 
hösten träffa leverantören för att börja bygga in detta i Treserva så att de ges 
möjligheter för tester. I arbetet inför övergång till hälsoärendet kommer stort fokus 
att läggas på urval av sökord och kvå. Hälsoärendet bygger i sig på processer varför 
ett stort arbete kommer att behöva läggas på framtagande av dessa processer, detta 
är ett arbete om vi kommer att behöva hjälp med från VO och MAS/MAR. Vi planerar 
att återkomma med mer info och presentation under hösten VO möten. Något satt 
datum för införandet finns ännu inte satt då förberedelse arbete och tester först 
måste göras. 
 
Övrig fråga; 
Samtycke, diskussion fördes kring registrering av samtycke, hur vi inhämtar och 
säkerhetsställer att den vi inhämtar ifrån förstår. Det efterfrågas stöddokument, finns 
det någon i någon verksamhet som har något användbart material. Skicka det till 
Martina eller Malin så vidarebefordrar de.  
 
 
Höstens möten: onsdag 7 nov och måndag 10 dec kl 14.00 – 16.30 på 
Omsorgskontoret, lokal Diamanten 
 
Vid tangenterna, Martina och Malin 


