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Föregående minnesanteckningar 

Ändring av plantitel, kan inte göras om, så att annan än den profession som 

skapat planen kan göra justering. 

KVÅ - information/undervisning om hälsa- ohälsa  

stöd eller träning sköta sin hälsa 

Beslut att inte förändra dessa. Andra KVÅ har lagts till som kan täcka det 

behov som man tidigare påtalat.  

 

Hälso- och sjukvårds statistik 

Vid behov av bakåtdatera dokumentation i vårdplan ska utförd åtgärd bakåt 

dateras. Vid dokumentation av uppföljning, inled anteckning med datum för 

utförandet av insatsen. 

Kort repetition av arbetssätt med utförd åtgärd: 

- alltid hö klick på HSL-insats och välj utförd åtgärd när insats görs mot 

patient 

- komplettera med dokumentation till åtgärden under ordet uppföljning 

då det finns behov av information kopplad till den insats som utfördes, 

fundera alltid över behov av att dokumentera.  

Registrering har påbörjats ute i verksamheterna i varierande grad. Genomgång 

av hur sökning kan göras på enhet via genvägar, för att kunna följa upp om 

utförd åtgärd används. 

 

Plan för införande av Hälsoärendet 

Bildspel om Gemensam informationsstruktur visades och bifogas 

minnesanteckningar.  

Visning av Hälsoärendet i testmiljö, ny version av patientjournalen i Treserva. 



Informerade om planen och behov av stöd från VO vid urval och framtagande 

av processer, samt planering och införande av Hälsoärendet. När 

projektdirektiv antas från styrgrupp återkommer vi med mer detaljerad info. 

 

Mobilt arbetssätt 

Peter redogjorde för den pilot som genomförts under hösten. Vilken utrustning 

som användes, inom vilka organisationer, erfarenheter från tester. 

Tester utfördes med bärbara datorer med inbyggt mobilt bredband. 

Visning och genomgång av testresultaten. Verksamheter kommer att 

informeras efter redovisning av slutrapport. 

 

MAS/MAR 

Cosmic link 

Peter och Annette Grahn redogör för läget, ytterligare info kommer till 

chefer.  

Linda Strang är projektledare (från Region Östergötland) för införandet av 

Cosmic link- uppdraget handlar om att sköta övergång från meddix med de 

nuvarande enheter som finns i meddix. Annette sitter med i 

samverkansgruppen kring införandet, andra grupper arbetar med andra 

delar som påverkas av förändringen. Målet för de kommunala 

representanterna att även nya enheter skall kunna läggas till. Deras ingång 

är att utifrån befintligt system göra det så användarvänligt som möjligt. 

Planerat införande under våren-maj, snabbheten av införandet påverkas av 

”svajigheten i nuvarande system” Projektet ansvarar för framtagande av 

utbildningsmaterial samt möjligheten till e-learning. Diskussion förs vidare 

i MAS/MAR nätverk.  

Nuvarande tidsplan 

 



Övriga frågor 

Nya KVÅ som kommer att läggas till efter önskemål, kommer att läggas in 

succesivt i aktuella planer. 

• AU116 Övervakning av läkemedelsintag - Övervakning av patient i 

samband med läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att 

kontrollera att ordinerade läkemedel intages i enlighet med ordination. 

Givet läkemedel kan anges med ATC-kod 

• QE009 Stöd för viktminskning - Underlättande av viktnedgång genom 

att ge information, uppmuntran, sätta mål för minskningen samt 

utveckla en daglig diet. ICF b530 

• QE010 Stöd för viktökning - Underlättande av viktuppgång genom att 

ge information, uppmuntran, sätta mål för ökningen samt utveckla en 

daglig diet. ICF b530 

• QK005 Stresshantering- Information, undervisning och stöd samt 

träning i att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade 

handlingar för att klara av de psykologiska krav som ställs för att 

genomföra uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande, stress och 

kris 

Segt i systemet 

Användarna upplever problem med seghet, påtalar vikten av att återkoppla 

detta till LK-data när vi har problem så att det blir tydliggjort vilka problemen 

är och att de finns, ring eller maila kundservice@linkoping.se. Tänk även på att 

om det påverkar er arbetsmiljö har era chefer arbetsmiljö ansvar. 

 

Tillfällig behörighet 

Förespråkar användandet av tillfällig behörighet för nyanställd leg personal 

innan utbildning, de deltagare som haft detta kan på ett bättre sätt tillgodose sig 

utbildningen. När tillfällig behörighet ges ansvara verksamheten för att 

användaren får en kortare introduktion i systemet. 

 

Kommande möten 

Ny möteslokal för VO möten, nu på Emriksgata 36.  

VO möten 26 mars och 14 maj kl 13.30-16 
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