
 

 
 

Minnesanteckningar vo leg personal 190514 

Närvarande: Janne Hammarlyck SG Hammarlyck, Malin Klerebladh AT 

Vardaga, Madelene Rudén AT Leanlink, Bengt Druid SG Leanlink, Karin 

Bergström AT Attendo, Louise Svensson FT Trygghetsteamet, Martina 

Wiklund AT Leanlink/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, 

Amanda Gomez SSK Vardaga, Anna-Maria Birgersson SSK KOPS, Ida 

Ekström SSK Attendo, Petronella Carizzo SSK Bräcke Diakoni 

Föregående minnesanteckningar 

- Statistiken till Socialstyrelsen lämnas ännu inte, väntar på rätt version 

av Treserva. De registreringar som gjorts hittills kommer skickas iväg. 

Åtgärd som utförs av rehab Leanlink på privata hus kommer inte 

skickas som statistik till Socialstyrelse då den insatsen räknas tillhöra 

den privata vårdgivaren.  

- Samordnad vård och omsorgsplanering- registrering på konferens om 

patient vid teammöte alt konferens med patient. Dokumentation sker 

om diskussionen leder till annan anteckning på patienten. 

- Utförd åtgärd filtreras förinställt av Treserva i dokumentationsvyn på 

vårdplan, visas i läsläge. 

- Önskemål om en snabbknapp för Utförd åtgärds registrering, tar lång 

tid och många klick. Tog för en användare en timma att registrera alla 

utdelningar av apodos. 

- Utförd åtgärd om det inte fungerar som förväntat skicka 

supportformulär, ska kunna användas. 

 

Utredande KVÅ 

Utredande/Bedömmande KVÅ är ett steg i hälsoprocessen som behöver byggas 

in i Treserva. Idag har vi behandlande KVÅ i vård/rehabplaner, under hösten 

planeras utredande KVÅ byggas in och börja användas av användarna i 

Treserva. Innan användning kommer utbildning kring arbetssättet behöva ske, 

verksamhetsombuden kommer att vara involverade i framtagning av 

utbildningsmaterial.  



 

Vid föregående möte testades två olika alternativ kring användning av 

utredande KVÅ. Efter diskussion på mötet beslutas att gå vidare med alternativ 

ett men att titta på att professions indela utreda planen SSK, AT/SG/FT, 

DT/LOG för att kunna minimera urvalen av KVÅ något.  

Alternativ 1: Separat utredande plan skapas.  

- I sökordsträdet läggs en mapp med titel utreda till, kommer att ligga 

under ICF/STATUS. En ytterligare uppdelning till professionsindelning 

skapas.  

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

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

utredningen. I respektive plan kommer utvalda utredande KVÅ per 

profession presenteras som valbara. Några utvalda utredande KVÅ 

kommer att kunna fördelas till omvårdnadspersonal om något behöver 

utredas över tid t ex smärtskattning, sömn, vikt. Övriga KVÅ kommer 

bara kunna fördelas till legitimerad personal  

- 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.  

Fråga som kom upp; 

Ska utreda planen stängas eller hållas öppen?  

Stegen är utreda- bedöma- starta behandlandeplan/eller inte. I första hand 

avsluta planen, ibland kan behov finnas att ha både en utredande och en 

behandlande plan öppen.  

Dietist och logoped får återkomma med vilka utredande KVÅ de ser ha behov 

av.  



 

Cosmic Link  

Behörigheter för kommunanvändare är vid mötet inte klara då kommunen inte 

har fått tillgång till Cosmics behörighets administration för tilldelning av 

behörighet. 

För behörighet till Cosmic link krävs Siths-kort, utföraren ansvarar för detta 

och att skicka in ansökan om behörighet. Möjlighet finns för utfärdande av 

tillfälligt e-tjänst kort hos respektive utförare.  

Övergripande riktlinjer från MAS/MAR avseende Linköpings kommun 

kommer att publiceras på utförarwebben under rubriken ”Samordnad vård- och 

omsorgs planering”. Samordnad vård- och omsorgsplanering 

Dokumenten behandlar bla generella arbetssätt, driftstopp. Det finns även ett 

dokument som arbetsstöd för regionen hur man hittar kontaktuppgifter till 

boende och verksamheter i kommunen, hänvisas via länkar till utförarwebben. 

Kontaktväg för att nå legitimerad personal är ofta via verksamheterna och det 

åligger det utföraren att hålla kontkatuppgifter uppdaterad. Uppgifter hittas 

linkoping.se, under respektive område. Hitta-jämför boende 

Manualer, användarriktlinjer samt utbildningsmaterial för Cosmic Link hittas 

på vårdgivarwebben (regionen), de äger och förvaltar systemet. Vårdgivarwebb 

Under mötet diskuterade vi tilldelning av korttids och nya permanenta platser 

på vårdboende utifrån arbete i Cosmic Link och Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten vården. Viktigt att i arbetet med dessa personer beakta 

att processen i Cosmic Link utförs på rätt sätt med alla steg, inget särskilt 

avsteg finns att vissa delar kan undantas för dessa personer. Planeringen med 

legitimerad personal på den enskilda verksamheten kan först påbörjas när 

personen har tilldelats en plats. 

 

Övriga punkter 

Möjlighet finns att få en tillfällig behörighet för dokumentation i Treserva, 

tanken med detta är att användaren kan få åtkomst till Treserva med möjlighet 

till dokumentation innan man gått grundutbildning. Denna möjlighet togs fram 

i samråd med utföraren efter önskemål.  

När en person tilldelas tillfällig behörighet förväntas utföraren ge användaren 

en kortare introduktion i Treserva som beskrivs i utbildningskoncept. Utföraren 

påtar sig även att säkra upp för att användaren får hjälp och stöd från 

verksamheten fram tills genomgången grundutbildning.  

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/samordnad-vard--och-omsorgsplanering/
https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/
https://www.linkoping.se/contentassets/27787bb2f4c84306ab154841da096664/utbildningskoncept-leg-personal-linkopings-kommun.pdf?4aafb0


Tillfällig behörighet ges som längst fyra veckor, då det är tiden mellan 

utbildningarna. Vid ansökan om tillfällig behörighet skall det på ansökan 

framgå att man är anmäld till nästkommande utbildning, deltar man inte på 

utbildningen kommer behörigheten att upphöra fyra veckor efter 

behörighetstart. Möjligheten med tillfällig behörighet kan bara användas en 

gång/användare i Linköpings kommun.  

För vikarier/bemannings ssk som anställs bara fyra veckor är det inget fritt val 

att välja bort en utbildning som ges under anställningsperioden. Finns 

utbildning under perioden förväntas man att gå. 

 

Påminner om uppdatering för kollegor som kommer åter till verksamheten eller 

anställs som gått utbildning för ett par år sedan, kan behöva uppdatering kring 

dokumentation och arbetssätt i Treserva. Det är många delar som har förändrats 

i dokumentation och arbetssätt. Det är utförarens ansvar att uppdatera kollegor 

alternativ att de får gå utbildningen på nytt.  

Behörigsansökan till Treserva och IT system samt utbildningskoncept visades 

på användarstöd hemsida. Behörighetsansökan är uppdelad i två delar, första 

delen avser Treserva andra delen avser IT-systemen, del två kan skickas in 

först när användaren har fått Siths-kort. 

Vårdplan: en eller flera? Det är upp till verksamheten/användaren att avgöra 

hur övergripande eller detaljerad planerna ska vara. Kan även behov på vad 

problemet är och hur långsiktig planen är.  

SSK-användare kan inte registrera utförd åtgärd i plan för 

läkemedelsbehandling. Uppmanar användarna att skicka ärende till 

användarstöd när det sker för att kunna felsöka.  

Martina meddelande att hon avslutar sin tjänst vid Social- och 

omsorgsförvaltningen, kommer att börja arbeta på regionen. Louise Svensson 

från Trygghetsteamet kommer ta över hennes utbildningsuppdrag. 

Då MAS/MAR inte har möjlighet att vara med på möten på tisdagar provar vi 

att byta till måndagar. 

 

Höstens datum; 

Måndag 16 sept, 11 nov och 16 dec kl 13.30 – 16.00, Emriks gata 36. 

https://www.linkoping.se/anvandarstod

