
 

 
 

Minnesanteckningar vo leg personal 190916 

Närvarande: Josefine Jakobsson, Hammarlyck, Malin Klerebladh AT Vardaga, 

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

Attendo, Louise Svensson FT Trygghetsteamet/IT och e-hälsa, Peter Jansson IT 

och e-hälsa, Annette Mohlin-Johansson IT och e-hälsa, Elin Kättström KOPS, 

Ida Ekström SSK Attendo, Helena Holmberg SSK Bräcke Diakoni, Catharina 

Neij, Trygghetsteamet, Isabelle Karlsson, Vardaga, Ida Ekström SSK Attendo, 

Annukka Savikko SSK VisVitalis MAS Anette Grahn, MAR Malin Visell. 

Föregående minnesanteckningar/info 

- Patientkalendern: Flera försök att testa kalenderfunktionen har gjorts 

med olika kravlistor till CGI om önskemål av förändringar för att möta 

behov och önskemål, vilket inte helt kunna mötas upp detta tillsammans 

med att bokningar tappades bort gjorde att de inte upplevdes säkert. 

Avbröt därför införande av patientkalendern i Treserva. 

- Genomgång sommaren: Behörigheter skickats in i god tid. Dock 

frekvent att behörighetsansökan skickats innan HSA id och SITHs kort 

beställts och levererats. Detta innebär att behörighetsansökan ej 

processas.  

- Info om att SITHS kort beställning förtydligats och MAS trycker på att 

legitimerad personal behöver ha ett kort från dag 1 för att kunna utföra 

sitt uppdrag. 

- Info om att användarstöd ej nås via telefon Formulär ska användas vid 

ärenden till användarstöd. 

- Info om App omv pers: Det pågår arbete kring och diskussioner om 

införande av olika appar för dokumentation, signering, avvikelse, 

meddelande. Och i vilken ordning de skall införasDen dokumentation 

som avses är SOL dokumentation och dokumentation i de vårdplaner 

som är fördelade till omv.pers, de kan bara från appen läsa den 

fördelade vårdplanen från HSL inte läsa HSL journal (dvs leg personals 

anteckningar i status och vårdplaner). För leg personal har vi bestämt 

att inte gå vidare med appar då användningen är så begränsad utan 

förordar vidare mobilt arbetssätt vi datorer. 

- Årshjulet. Vad gäller uppgraderingar av Treserva och TES. Hålls ihop 

av objektspecialist på LK data i samarbete med objektspecialister på 

användarstöd.   

 



Cosmic Link:  

- Det kommer att vara ett inledande möte med chefer 9okt. 

Verksamhetscheferna har HSL ansvaret. Användare ombeds höra av er 

till MAS med åsikter kring Cosmic Link som kan behöva lyftas.  

- Betalningsansvar: Viktigaste att vi får en fungerande process. 

Journalgranskning sker i Cosmic Link. Personal läser och granskar att 

alla steg har utförts enligt rutiner.  

- Genomgång av processen i Cosmic Link.  

- Fråga kommer upp att det ibland händer att samordningsärendet stänger 

för tidigt. Fast vårdkontakt ska stänga samordningsärendet. 

- Fråga, ensam legitimerad på enhet, hur säkras sjuksköterske 

bemanningen när ordinarie sjuksköterska är ledig: Stäm av med 

verksamhetschefen som har HSL ansvaret.  

- Fråga Planerad operation: Då skrivs inget inmeddelande. MAS Anette 

Grahn tar med sig funderingen för framtida utveckling av processer  

- Fråga, ska inmeddelande skrivas om man får reda på exempelvis 2 

dagar senare att patienten är inlagd: Ja det ska skrivas. Om man inte 

hittar vilken avdelning de hamnat på så skicka meddelandet till akuten.  

- Inmeddelande: Akutmottagningen är en öppenvårdsenhet. Vilken enhet 

man ska skicka från? Där patienten hör hemma.  

- Vilket kortkommando kan användas vid inmeddelande för att få 

rubrikerna? Linkinm sedan klicka ”enter” Skriv kommandot i 

meddelande fönstret, så kommer frasen fram.  

- Utskrivningsplan: Finns det en upprättad, skriv i den. Annars starta en.  

- Ruta sekretess i cosmic: Kan ni klicka på fliken journalen så är det okej 

att låsa upp sekretessen.  

- Betalningsansvar: Info om att regionen via fast vårdkontakt behöver 

skicka ett administrativt meddelande om att patienten är 

utskrivningsklar från regionens sida och de tre dagarna startar med detta 

meddelande. Dock behöver fast vårdkontakt säkerställa så alla delar är 

klara inom regionen innan meddelandet skickats, vilket inte alltid varit 

fallet. MAS är informerad om detta. Ser mer info om detta i mötets 

powerpoint. 



- Avsluta ärende: Viktigt att respektive part avslutar sitt deltagande om 

samordningsbehov ej föreligger längre. Huvudansvaret att avsluta 

samordningsärendet ligger hos fast vårdkontakt. 

- Läkemedelslista: Ska vara grå när patienten är inskriven. När en patient 

varit inlagd på sjukhus och skrivs hem, då kan vi skriva ut 

läkemedelslistan. BARA i samband med hemgång från sjukhuset. MAS 

har skrivit ett förslag på ny rutin.  

- Rehabplan: Det har vid tillfälle gått att skriva ut rehabplanen från 

cosmic Link men vi ska inte göra det i nuläget. MAR tar med sig 

frågan. 

- MAR: fråga om patienterna får med sig rehabplan när dom skrivs ut 

från US. Vissa får med sig planen men inte alltid. 

- MAR: Vårdprogram nås via LISA som är tillgänglig via CosmicLink 

inlogget.       

Utredande KVÅ/ Statistik  

Registrering av utförda åtgärder ska göras för att statistik om detta ska kunna 

plockas ut och skickas till Socialstyrelsen. Dock stödjer aktuell Treserva 

version inte detta och arbete pågår med att rätta till problemet. 

Nästa steg är utredande åtgärderna. Det pågår ett arbete hur detta ska lösas i 

Treserva. Vi är skyldiga att skicka statistik om de utredande åtgärderna till 

socialstyrelsen.  

Det som är klart nu är att det blir en särskild plan som startas i syfte att 

registrera utförda utredande åtgärder. Arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter delar plan, sjuksköterskor har en plan och dietist 

och logoped delar en plan.  

Vi kommer fram till att den utredande planen inte behöver ha problem och mål 

utan att vi registrerar utförda utredande åtgärder och avslutar med bedömt 

behov.  

Diskussion om hur vi ska namnge dessa planer vilket vi får fortsätta att fundera 

på. Vi är däremot överens om att det i titeln måste framgå att det är en 

utredande plan då det annars inte syns när vi söker i kikaren. Pratar också om 

vad vi ska skriva under de utredande KVÅ-erna. Bedömningen ska skrivas i 

sökordsträdet. I de utredande KVÅ-erna ska vi endast skriva något kortfattat, 

exempelvis ”observation” eller ”skattningsskala”. Önskemål om att vi 

använder fraser.     



Genomgång i utbildningsmiljön hur det kommer att gå till att starta en 

utredande plan: Skapas under mappen utreda, aktuell plan visas utifrån 

användaren.  

Vid behov av diskussion om KVÅ:erna vad gäller logopeds ämnesområde 

behöver Sanna på Hammarlyck kontaktas. 

Övriga punkter/frågor 

-  Sändlista: Var observanta vilka man lägger till på sändlistan så inte för 

många kommer med. Använd inte ”välj alla” 

 

-  Ska vi göra utförd Åtgärd när vi gjort Senior Alert?  

Svar: Vi har ännu inga utreda, då blir det utifrån vilken åtgärd som har 

fördelats om plan finns, annars bara anteckningar. 

 

- Önskar en allmän ICF – där man kan skriva om tex har varit i kontakt 

med god man om inköp? 

Svar: Tveksam om det är en HSL anteckning och en del av en journal, 

eller annan typ av dokumentation. Anteckningar av administrativ 

karaktär hör inte alltid hemma i journalen. Fundera om uppgiften är 

väsentlig utifrån hälso- och sjukvård 

 

-  Avföringsinkontinent – finns ingen åtgärd. Personen kan t.ex. ha KAD 

men är avföringsinkontinent. 
 Att personen är avföringsinkontinent dokumenteras under ICF, i utredande KVÅ- 

dokumenteras vilken bedömning som gjorts bedömning av avföringsfunktioner, 

Bedömning av att sköta sina toalett behov och vilken metod som användes-  

Utredande KVÅ är inte aktuellt nu blir aktuellt då de börjar används 

 Att personen behöver inkontinens skydd och hur de används är en del av 

genomförande plan, i HSL journal dokumenteras förskrivningen av inkontinens 

hjälpmedel i vårdplan  

 Vad göra, beskrivs i behandlande KVÅ- Övervakning av avföringsmönster, Skötsel 

av stomi, Träning i att sköta toalettbehov,  

 

Fråga om hjälp att flytta ansvaret från ett område till ett annat. Användarstöd 

kan hjälpa till med den ändringen. Dock behöver det meddelas vem, vilka som 

har ansvaret innan för att kunna föra över ansvaret. 

 

Fråga om referenspersoner i personuppgifter. Finns det hjälp att få vid 

ändringar? Det kan bli mycket jobb att ändra ansvarig på varje patient. Tyvärr 

inte, varje part ansvarar för att uppdatera referenser i Treserva  

 

Höstens datum; 

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

Vid pennan Peter, Louise och Malin 


