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Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 
171130 
 
Närvarande: Bengt Druid (Leanlink), Karin Bergström (Attendo), Suss Brusberg-Bind 
(Leanlink), Joel Moraitis (Leanlink), Emma Holmström (Vardaga), Åsa Lang (Attendo), 
Oscar Starräng (Hammarlyck), Mona Stone (Leanlink), Anneli Grönborg (Norlandia), 
Elin Kättström (Leanlink), Caroline Bergstedt (Aleris), Amanda Gomez Helene 
Fornander (Nytida), Petronella Carizzo (Bräcke), Ola Engström (VisVitalis), Carina 
Leijon (Leanlink), Maria Fahlström (Leanlink), Erika Tegnér (Vardaga), Malin Persson 
(enheten för IT och e-hälsa/Leanlink), Martina Wiklund (enheten för IT och e-hälsa) 
 
Återkoppling minnesanteckningar från föregående möte 
  
Inga kommentarer från föregående minnesanteckningar 
 
Övrig fråga 
 
Rättstavningsfunktionen i Treserva: upplevs inte täcka det behov som användarna 
har. Flera professionsspecifika ord finns inte med, vanliga ord markeras felaktigt 
exempelvis särskrivning. OS meddelar att det krävs manuell hantering av 
rättstavningen och det är ingen som har det uppdraget idag. Om önskemål finns om 
uppdatering kan vo skicka in ändringsförfrågan till användarstöd.  

 
Aktuell information 
 
Kommande version av Treserva: 

- Avvikelse 
- Tidbok 
- Hälsoärende  

Avvikelse och Tidbok kommer introduceras först. Hälsoärende är den nya versionen 
av patientjournal i Treserva.  
 
Delegering: Fråga från vo angående införande av delegeringsmodul. Oklart när det 
kommer ske. Vo får vända sig direkt till MAS för fler frågor.  
 
Gruppdiskussioner  
 
Frågeställningar har kommit in från vo. Under mötet fördes gruppdiskussioner utifrån 
följande frågor: 

• Hur ska vi hantera arbetet med planer?  
• Var skriver vi våra uppföljningar? 
• Hur gör vi när något förändras i insatsen? Ny KVÅ? 
• Individens behov i centrum eller dokumentationsskyldighet.  
• Vad sägs på utbildningen för leg. personal? Behov av att 

trycka på vad personalen ser. Vi jobbar genom personalen. 
• Hur ska systemet användas och nyttjas det på rätt sätt? 
• Hittar vi den information vi söker? Är vi beroende av att alla 

skriver på samma sätt? Hur fungerar det idag? Skriver alla på 
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samma/liknande sätt? Vad ger det för konsekvenser om vi 
inte gör det?  

• Ändra ansvarig på vårdåtagande? Hur hantera detta? Vilka 
funktioner har det att det är ”rätt” ansvarig? 

Vo visar på ett stort intresse och engagemang för dokumentation. I sammanställning 
ses att oavsett vårdgivare och verksamhet upplevs samma problemområden. 
Exempelvis: 
 

- Brister i utbildning och kunskap kring dokumentation både för 
omvårdnadspersonal och leg personal.   

- Avsaknad av stöd och uppföljning från verksamhetschef i 
efterlevnad av dokumentation och arbetssätt.  

- Mycket dokumentation skrivs för säkerhets skull, som egentligen 
inte hör hemma i patientjournalen.  

- Leg personal har inte full vetskap om hur det ser ut i webben för 
omvårdnadspersonal vilket skapar en osäkerhet.  

 
Sammanställning har delgetts till MAS. Alla vo uppmanas att stötta varandra när vi 
ser felaktigheter i patientjournalerna och se det som ett lärande.   
 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Instruktörsutbildning: De som gått instruktörsutbildning önskar ytterligare 
utbildning i Meddix, samt tydliggjort uppdrag till utbildare vad som förväntas 
av dem.  

• Behov hos vårdgivarna? Ser ett behov av att lyfta frågan övergripande över 
Linköpings kommun oavsett vårdgivare samt inkludera myndighet.  

Kort information från instruktörsutbildningen vad lagstiftningen innebär samt 
diskussion utifrån planeringsprocessen. Länkar för mer info har skickats ut separat till 
vo.  
 
Förvaltning enheten för IT och e-hälsa 
 
Visade en bild för strukturen på enheten för IT och e-hälsa. Var verksamhetsombud 
och objektsspecialist finns i organisationen. Informerar om att Leanlink kommer 
komma in i samma förvaltning som kommer få stöd av LKData för deras it-system.  
 
Frågor som återkopplats till MAS/MAR  
 
Omsorgspersonal kan inte läsa status eller åtgärder till HSL som dokumenterats från 
annat vårdåtagande än där patienten befinner sig.  

- Vi ska jämföra Treserva med NPÖ, leg personal har läsbehörighet 
in i andra vårdgivares patientjournaler med samtycke från 
patienten. Men fortsätt som vi har gjort idag med dokumentation 
ex medicinsk diagnos fyll på när det tillkommer diagnoser böver 
inte skriva in allt en gång till om patienten byter enhet. Viktigt att 
all leg personal är medvetna om att omvårdnadspersonal inte kan 
läsa full patientjournal, om patienten har haft vårdkontakt med 
kommunala verksamheter tidigare. 

 
Behov av administrativt sökord för kvalitetsregister ex Senior Alert 
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- Ej aktuellt med administrativt sökord. Leg personal förväntas dokumentera 
när en riskbedömning är gjord. När ingen risk föreligger dokumenteras 
endast i bedömningsmodul (ögat). Vid risk dokumenteras i status och 
vårdplaner upprättas kring aktuellt problem.  

 
Objektsspecialist framför till MAS/MAR behovet av ett gemensamt 
arbetssätt/riktlinjer när den nya lagen träder i kraft. MAS meddelar att det inte finns 
svar på alla frågor i dagsläget. Finns en plan på att ha en egen Meddix utbildning för 
de som har gått instruktörsutbildning inom Linköpings kommun. Vet inte ännu när i 
tid.  Instruktörer förväntas delge information till sina verksamheter, bla läsa riktlinjen 
samt se filmen som finns på vårdgivarwebben.  

 
 

 
Möten våren:  onsdag 7 februari kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 
  torsdag 12 april kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 
  torsdag 31 maj kl 13.30 – 16.30, Omsorgskontoret 

 
 
Vi tangenterna, Martina och Malin 


