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Föregående minnesanteckningar lyftes inga tillägg eller behov av förtydligande 

Hälso- och sjukvårds statistik 

Större delen av mötet ägnades åt nya föreskriften från socialstyrelsen som 

träder i kraft jan 2019. ”Föreskriften om uppgiftsskyldighet till register över 

insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården” HSLF-FS 2017:67. 

Vi har sammanställt en power-point som bör användas som utbildningsmaterial 

gentemot användare, i powerpoint finns kompletterande text i anteckningar till 

varje bild. Vår tanke är att VO använder sig av detta för att informera sina 

kollegor, under mötet visades materialet och gicks igenom. Till utbildningen 

bör även kopplas det utskick som kommer göras om vad som påverkas och 

behöver utföras i Treserva av användaren. Hur implementeringen går till hos 

respektive utförare får VO själv avgöra, vill de själva lära ut till kollegor eller 

ha stöd i införandet. Vid behov av stöd kontakta Malin eller Martina för 

planering. 

Förändringar görs löpande och har gjorts i Treserva för att anpassa mot det 

kommande behovet, de ord som har tillkommit och förändringar som ses i 

Treserva kan redan nu börja användas, from 1/1 ska registrering av utförd 

åtgärd användas. 

Information om förskriften och förändringar av Treserva har getts på 

verksamhetsråd till chefer för utförarorganisationer, information har delgetts 

VO under hösten, information till användare har och kommer att ges via 

anslagstavlan i Treserva. Informationsmaterial om vilka sökord och åtgärder 

som berörs i Treserva och uppdaterad manual kommer att publiceras på 

användarstöds hemsida under manualer och instruktioner- leg personal. 

Powerpoint och övrigt material kommer bifogas minnesanteckningarna som 

skickas till VO. 



KVÅ 

Flera KVÅ/insatser har beskrivnings texter som överlappar varandra, detta är 

något som är påtalat till socialstyrelsen och de ska titta på det. Under tiden får 

vi använda den KVÅ som passar bäst in på det ni vill beskriva. Viktigt att läsa 

sökords info då flera har ändrat innehåll och nya har tillkommit. Tänk på att 

inkludera det som går utifrån beskrivningstexten och samarbeta professionsvis 

om möjlighet finns. Ni får dock inte inkludera åtgärder som beskrivs i en annan 

KVÅ. Exv. Baka in viktmätning i beskrivningen av vad som skall göras i en 

KVÅ som handlar om nutritions anpassning. Båda är två fristående KVÅ:er. 

Frågeställning till VO; 

Nedanstående KVÅ diskuterades, frågan tas åter upp på nästa VO-möte. VO 

tar med frågan till verksamheterna och funderar vidare.  

Den övre finns idag i alla planer utom Vård i livet slutskede och Viktiga 

livsområden. Åtgärden kan inte fördelas till omvårdnadspersonal. 

Funderingen avser om vi istället skall byta ut till den nedre och ha möjlighet att 

fördela den till omvårdnadspersonal. Den kommer iså fall att läggas in i alla 

planer utom Vård i livets slutskede och Viktiga livsområden. Den övre 

åtgärden kommer då bara finnas valbar i vårdplan Personlig vård som 

innehåller hälsobegreppet. 

 

• Information/undervisning om hälsa-ohälsa 

- Information, undervisning, rådgivning eller handledning i syfte 

att öka individens kunskap, färdighet, förståelse, motivation, 

handlingsberedskap och verklighetsförankring som 

förutsättningar för att sköta sin egen hälsa. Innefattar primär 

prevention, patientskolor. ICF d570 

• Stöd eller träning i att sköta sin egen hälsa 

- Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och psykiskt 

välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost och nivå av 

fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker. Innefattar: egenvård, 

att söka professionell hjälp och att följa medicinska ordinationer 

och andra hälsoråd och träningsprogram. Att ta mediciner. ICF 

d570 

Övriga frågor 

Inskrivningsorsak 

Påtalar behovet av att dokumentera under ordet inskrivningsorsak. Olika 

verksamhet har olika behov av funktion men genom att alla använder ordet 

förbättras flödet och säkerheten i arbetet kring patienten.  



Bakåt datering av anteckning 

En journalanteckning skall skyndsamt dokumenteras in i journal, inom vissa 

organisationer finns en kutym att man kan vänta upp till en vecka, detta är 

inget sanktionerat MAS/MAR beslut. Handbok avseende journal föring 

publicerad av socialstyrelsen bifogas protokollet, handboken reglerar 

förskriften HSLF-FS 2016:40. 

När en anteckning bakåt dateras finns risk att den missas av de som ska ta del 

av anteckning, då anteckning i en sökvy visas i kronologisk ordning. Våra 

standardinställningar i HSL är en vecka och i genomförandewebben är det tre 

dagar, anteckning bakåt daterad till ett tidigare datum kommer då inte visas om 

inte utökat urval görs av datumintervall. Anteckning som skrivs på ICF ord 

eller som uppföljning i vårdplan ska inte bakåt dateras om utfördes mer än en 

dag bakåt. Anteckningen skall då istället inledas med ”Vid hembesök 

181208………” 

 

Bakåt datering vid registrering av utförd åtgärd diskuterades något enhetligt 

beslut togs inte i den frågan då behoven ser olika ut. 

 

Documenta 

Hyperlänk har aktiverats i dokumenta när dokument skrivskyddas och det nya 

sättet som beskrevs vid förra VO-mötet är nu gällande, manual är uppdaterad. 

 

Tid/frekv och enhet (i fördelarfönstret) 

Funktionen har avaktiverats och det ligger nu förifyllt, behöver inte längre 

anges av användaren. 

 

Uppdatering av plantitel 

Inkommer önskemål om att alla professioner skall kunna uppdatera plantiteln 

inte bara den som har skapat den. Frågan undersöks vidare. 

 

Läsvy journal 

Användare påtalar att all text inte visas när man öppnar läsvy för patient 

journal via ikonen aktuell journal. Ikonen aktuell journal har inte längre den 

funktion den är designad för då vi numera har ett gemensamt sökordstäd. 

Använd istället ikonen hel journal. 

 

Uppgradering Treserva  

I mitten av januari kommer en uppdatering med driftstopp att göras i Treserva, 

info kommer att publiceras på anslagstavlan. 

 

Nästa kommande möten 

Möten flyttas till tisdagar då det är de dagar som Malin och Martina arbetar på 

omsorgskontoret. VO-möte våren 29 jan, 26 mars och 14 maj kl 13.30-16.00 


