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Behörighetstilldelning – verksamhetsombud (VO) 
 
Det här dokumentet beskriver bakgrund, ansvarsfördelning och definitioner gällande 

behörighetstilldelning till Treserva. Det innehåller också anvisningar för hur du går till 

väga för att tilldela behörighet. 

 

Bakgrund och syfte 
 

Vårdgivaren/utföraren ska ansvara för att varje användare tilldelas en individuell 

behörighet för åtkomst till patient/brukaruppgifter. Syftet är att säkerställa att 

hanteringen av behörigheter tilldelas på ett säkert sätt. 
 

Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar 
 
Vårdgivaren/utföraren ansvarar för rutiner gällande behörighetshantering. Vårdgivaren 

ansvarar också för att det finns rutiner som säkerställer att behörighet begränsas. 

Utgångspunkten är att användare ska ha behörighet till det som är nödvändigt för att ge 

en god och säker vård. Tidsbegränsning om max ett (1) år skall sättas på alla nya 

behörigheter. 

 

Borttag av behörighet  
 
Ansvarig chef ansvarar för att användares behörighet till Treserva avaktiveras vid avslut 

av anställning eller då användaren byter arbetsuppgifter och ej längre skall ha 

behörighet till Treserva. Avslut av behörighet skall alltid ske omgående då ansvarig 

chef får kännedom om förändringen. Vid avslut av anställning inom Linköpings 

kommun skall detta även meddelas till LK Data för avslut av användarens tillgång till 

centrala datatjänster. 

 

Periodisk genomgång av tilldelad behörighet 
 
Verksamhetschef skall två (2) gånger per år initiera en genomgång av alla användare i 

Treserva av aktuella behörigghetsnivåer. Verksamhetschef skall granska dessa och 

bedöma riktigheten i de behörigheter som tilldelats och återkoppla förändringar till 

verksamhetsombudet inom enheten för avslut/ändring av tilldelade behörigheter. 

Ändringar kan meddelas via ifylld behörighetsblankett som finns på 

www.linkoping.se/anvandarstod . Utförande av periodisk genomgång bör dokumenteras 

av verksamhetschef för möjlig uppföljning. 

 

Användarens ansvar  
Varje användare ansvarar för att nedanstående punkter följs:  

 

 Tilldelad behörighet får inte delges annan användare.  

 Lösenord får inte lämnas ut.  

 Användare ska alltid logga ut eller låsa IT-arbetsplatsen när den lämnas.  

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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 Tilldelad behörighet får endast användas för att utföra tilldelad arbetsuppgift.  

 Brister i rutiner eller andra oegentligheter ska rapporteras till närmaste chef.  

 

Det finns ett särskilt personligt ansvar för behörighet till patientuppgifter:  

 

 För att få ta del av patientuppgifter ska det finnas en vårdrelation med patienten. 

Undantaget är om uppgifterna är nödvändiga för att kunna genomföra andra 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården enligt patientdatalagen.  

 
Verksamhetsombudets roll 
 

 Användarstöd till medarbetare i den egna verksamheten 

 Utbilda omvårdnadspersonal i IT-stödet Treserva 

 Hantera behörigheter för omvårdnadspersonal 

 Förvissa sig om att alla medarbetare kommer in i IT-stödet Treserva 

 Framföra verksamhetens krav och behov till förvaltningen (Användarstöd) 

 Vidarebefordra information från förvaltningen till verksamheten 

 Delta på verksamhetsombudsmöten 

 Vidarebefordra ärenden till Användarstöd som inte kan lösas av 

verksamhetsombud 

 Säkerställa att alla medarbetare anmäler sig till passwordkiosken 

 

Anvisningar 
 

Innan behörighet delas ut ska alla användare genomgå den systemutbildning som krävs 

för respektive yrkesroll. 

 

 Verksamhetsombudet ansvarar för att omvårdnadspersonal får tillgång till  den 

interaktiva utbildningen eller på annat sätt får till sig utbildningen.  

 Verksamhetsombud och/eller ansvarig chef informerar om loggning, säkerhet 

och sekretess. 

 Verksamhetsombudet behörighetstilldelar berörd omvårdnadspersonal i 

Treserva. Tidsbegränsning om max ett (1) år skall sättas på alla nya 

behörigheter. Blankett för detta återfinns på www.linkoping.se/anvandarstod.  

 Verksamhetsombudet ser till att omvårdnadspersonal blir avslutade i Treserva 

genomförande Webb när de inte längre ska ha behörighet till en verksamhet. 

 

 

Definitioner 
  
Vårdgivare  

Vårdgivare är en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och 

sjukvård.  

 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
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Verksamhetschef/enhetschef  

Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef/enhetschef som 

ansvarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Detta för att det 

ska finnas en bestämd person att vända sig till med frågor. Verksamhets-

chefen/enhetschefen representerar vårdgivaren. Det är vårdgivaren som ansvarar för att 

det utses verksamhetschefer/enhetschefer för all den hälso- och sjukvårdsverksamhet 

som bedrivs av vårdgivaren. 

 

Verksamhetsombud 

Rollen som verksamhetsombud för utförare innebär att man ansvarar för att stödja sina 

kollegor inom sin verksamhet. Främst berör det den dagliga dokumentationen kring 

brukare/kunder/klienter och avser både användandet av systemstöd, rutiner, riktlinjer 

och mallar. Uppdraget utförs inom ramen för ordinarie tjänst.  

  

Treserva  

Treserva är kommunens vård- och omsorgssystem. Förutom patientjournaler hanteras 

också myndighetsbeslut, social dokumentation och avgifter (till exempel hyror, 

hemtjänst- och kostavgifter) i systemet.  

 

Användarstöd  

Användarstöd är en supportfunktion för de IT-stöd som används för dokumentation 

inom vård och omsorg. Supporten kontaktas via ett supportformulär som du hittar på 

www.linkoping.se/anvandarstod 

 

http://www.linkoping.se/anvandarstod

