
 

 
 

Minnesanteckningar vo leg personal 190326 

Närvarande: Sanna LOG Hammarlyck rehab, Petronella SSK Bräcke Diakoni, 

Malin AT Vardaga, Isabell FT Vardaga, Carina AT Leanlink, Madelen AT 

Leanlink, Bengt SG Leanlink, Liselott SSK Leanlink, Arvid FT Attendo, 

Louise FT Trygghetsteamet, Maria SG Leanlink, Martina Wiklund AT 

Leanlin/IT och e-hälsa, Malin Persson SSK Leanlink/IT och e-hälsa, Peter 

Jansson IT och e-hälsa, Annette Mohlin-Johansson IT och e-hälsa 

Föregående minnesanteckningar 

- Statistiken till Socialstyrelsen är inte iväg skickad på grund av fel 

version av Treserva. Enligt Socialstyrelsen så är det inte så många 

kommuner som har kunnat skicka in, har varit problem med iväg 

skickandet. Efter uppgradering av Treserva så kommer Linköpings 

statistik skickas in.   

- Utförd åtgärd. Fråga om när ska vi skriva på uppföljning. Återkoppla 

med anteckning i uppföljning till vad det står i åtgärden. Utförd åtgärd 

ska alltid registreras, uppföljning dokumenteras vid behov. Ibland 

beskrivs det flera åtgärder i samma åtgärd och bara en har utförts. 

Registrera ändå utförd åtgärd.  

- Hälsoärendet: avvaktar beslut från styrgrupp att påbörja projektet. 

Kommer påbörja arbetet med utredande KVÅ i väntan på beslut.  

Genomgång av utredande KVÅ 

- Utredande/Bedömmande KVÅ är ett steg i hälsoprocessen som kommer 

byggas in i Treserva. Idag har vi behandlande KVÅ i vård/rehabplaner.  

 

- Utifrån de alternativ som finns att lägga till utredande KVÅ i befintlig 

patientjournal presenteras två alternativ.  



Alternativ 1: 

Separat utredande plan skapas.  

- Titel på planen är utredning av… samt problemformulering. I planen 

dokumenteras problemet och de utredande KVÅ:er som har använts i 

utredningen. I denna plan kommer alla (ca 80 st) utredande KVÅ 

presenteras som valbara. Finns möjlighet att fördela ut åtgärd till 

omvårdnadspersonal eller HSL om något behöver utredas över tid t ex 

smärtskattning, sömn, bedömning behov av elrullstol.  

- När utredning är klar avslutas planen med bedömt behov och planen 

stängs. 

- Vad man kommit fram till i utredning/bedömning dokumenteras i 

ICF/STATUS. Finns ett bedömt behov av behandlande åtgärder skapas 

rehab/vårdplan som tidigare.  

Alternativ 2: 

Lägga till utredande/bedömmande KVÅ i befintliga planer.  

- Här blir de utredande KVÅ kopplade till befintligt problem som sedan 

går över i behandling, vilket innebär att plantitel behöver uppdateras 

under arbetets gång.   

- Utredande och behandlande KVÅ presenteras i samma lista.  

- Finns det flera problemfrågeställningar inom olika kapitelområden, 

behöver flera utredande planer skapas. T ex sår skulle behöva utredas 

utifrån sinnesfunktioner och smärta, nutrition, hud, förflyttning. Dvs. 

fyra utredande planer behöver skapas för att komma fram till behov och 

behandling. Resultatet av dessa fyra planer sammanfogas utifrån 

bedömt behov och sedan skapas behandlande plan som tidigare.  

- Befintliga planer kommer innehålla fler åtgärder och risk finns att det 

blir otydlig vad som ska göras. Här krävs en större följsamhet av 

användaren till arbetssätt och rutiner för att arbetssättet ska bli 

användbart.  

- Vad man kommit fram till i utredning/bedömning dokumenteras i 

ICF/STATUS. Finns ett bedömt behov fortsätter man i samma plan 

eller skapar ny.  

Användarna fick testa de olika alternativen i testmiljö och gav feedback som 

Malin och Martina tar med sig i det fortsatta arbetet. Verksamheterna får gärna 



återkoppla vilket alternativ som föredras. Beakta i valet av alternativ att det blir 

ett nytt arbetssätt enligt hälsoprocessen som alla användare ska ta till sig.  

 

Cosmic Link  

- Funktionsanalys genomförs av systemet 

- Utbildningsplanering pågår, första utb 1 april för nyckelpersoner. Ca 30 

personer som är nyckelpersoner i Linköping, som sedan ska utbilda sina 

kollegor.  

- Genomgång av riskanalysen. Lyfter fram vissa saker som är klassade 

som höga risker. Dessa risker har Linköping delgett till projektledning i 

regionen.  

- När skiftet sker är det från en dag till en annan. RSA-dosor kommer 

inte fungera efter driftsättning av Cosmic Link. Riskanalys om behovet 

av Panorama och information från regionen kommer ske inom Leanlink 

(bara Leanlink som har avtal för Panorama) 

- Länk till vårdgivarwebben för mer information Cosmic Link 

Vårdgivarwebben , under utbildning finns e-learning som 

nyckelpersoner förväntas gå igenom före utbildning 

 

Övriga punkter 

- Sökord: Samordnad vård och omsorgsplanering. Går igenom nybesök 

hos patient med flera professioner. Inom vissa arbetsgrupper görs 

registrering på Konferens om patient. Konstaterar att nybesök inte ska 

registreras på samordning utifrån sökordsinfo, får invänta utredande 

KVÅ för att kunna registrera det som utreds vid nybesök. När syftet är 

samordning, t ex har en sittning eller ringer kollega/or för samordning 

ska registrering ske.  

o KVÅ Konferens med patient är tillagd i Enstaka åtgärd 

Samordnad vård- och omsorgsplanering  

- Uppgradering av Treserva framflyttad, nytt datum 190415 

- Verksamhetsövergångar: det är många verksamhetsövergångar under 

2019. Rutiner för avlämnande och mottagande enhet finns på 

användarstöds hemsida.  

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Vardprocesser/Samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patient/Cosmic-Link/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Vardprocesser/Samverkan-vid-in--och-utskrivning-av-patient/Cosmic-Link/


- Frastext för hjälpmedel är tillagt. När uppföljning bedöms ej 

nödvändigt så finns det en fras under AT planer, Resultat. Även ok att 

fysioterapeut/sjukgymnast använder den. Viktig att ändå skapa 

Hjälpmedelsförteckningen för att visa på uppföljningsansvaret som 

förskrivare.  

- Adresslistan för hemsjukvårdsområden. Vissa områden är otydliga, 

kolla i första hand på den digitala kartan, för att säkerställa vilket 

hemsjukvårdsområde som är aktuellt. I excel-flikarna finns adresser 

som var aktuella 2014.   

- Administrativ plan för läkemedel och hjälpmedel, nytt kapitel har 

tillkommit i manual för patientjournal. Instruktion för dokumentation 

av hjälpmedelsförskrivning är borttagen på MAS/MAR sida och 

hänvisas istället till manualen för patientjournal. Även en revidering i 

MTP-rutin är gjord för hänvisning till manual.  

 

Vi ses igen tisdagen den 14 maj kl 13.30 – 16.00, Emriks gata 36. 


