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Flödet i Hälsoärendet 
Nedanstående bild beskriver flödet i Hälsoärendet och vad som ska dokumenteras i de olika stegen i 

processen

  

Starta nytt vårdåtagande 
Klicka på pilsymbolen i menyraden 

Markera Mitt skrivbord så ser du pilsymbolen överst i trädet 

 

Välj rutorna 

 Mottagande enhet  

 Mottagare ditt namn kommer automatiskt 

 Befattning och verksamhet 

 Personuppgifter: Skriv personnummer eller delar av 

 Klicka på sök befolkning 

 Patientens namn kommer upp 

 Fyll i prel.vårdåtagande och vårdbegäran i nedre delen av bilden 
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Detta fält lämnas tomt. 
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Klicka på fördela och avsluta 

Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp 

automatiskt. 

Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är 

detta steg inte valbart. 

Spara för att gå vidare 
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Öppna befintligt vårdåtagande 
Klicka på kikaren. Skriv personnummer eller delar av 

 

Eller 

Skriv i hela personnumret. Klicka på förekomst. Personen kommer upp om det finns ett 

vårdåtagande. Klicka på välj 
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Välj processvy för att komma in i Hälsoärendet 

 

 

Du är nu inne i Hälsoärendet. Så här ser vyn ut där aktuella processer ligger. Klicka på plustecknet för 

att starta ny process. 
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Processtegen 

Processteg Ta emot vårdbegäran 

  
Detta steg innebär start av processen. Ta emot vårdbegäran innehåller tre huvudsakliga vyer 

 Ursprunglig frågeställning 

 Tydliggjord frågeställning 

 Uppfattning (den enskilde eller annan person) 

Ursprunglig frågeställning 

Välj lämplig ICF utifrån patientens problemområde, kroppsfunktioner, aktiviteter och delaktighet 

eller omgivningsfaktorer. Här måste man välja minst ett ICF område. Markera med penna för att 

kunna skriva. Skriv under ursprunglig frågeställning första kontaktorsaken, varför träffade du 

patienten? Exempel-”Personal/anhörig/patient rapporterade att..” 

Välj lämplig vårdprocess som passar in på det hälsoproblem patienten har 

Beskrivning: Skriv passande titel på vårdprocessen i rutan. Här skriver man vad hälsoproblemet är 

mer detaljerat. För rekommendation för passande titlar se översikt respektive profession. Rubriken 

Beskrivning syns i utförarens vy om det fördelas dit. 

Gå till nästa och det sparas automatiskt 

 

 

  

Välj lämplig icf 
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Tydliggjord frågeställning 

Ett antal olika ICF på olika nivåer kommer upp som valbara i detta steg. Välv de som är relevanta för 

problemet. För att välja vilka som är aktuella klickar man bort de som inte är relevanta genom att 

använda minusknappen. I systemet följer alltid den ICF man valt i ursprunglig frågeställning med, den 

går dock inte att skriva på eftersom man gjort det i steget innan. Man kan välja ytterligare områden 

än de som visas. Det gör man genom att klicka på plustecknet i rubriken vid tydliggjord frågeställning.  
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Den enskildes och annan persons uppfattning. 

Här skattar patienten sin svårighet i de områden som är aktuella i utredningen. 

Uppfattningar om aktuella begränsningar inom ett specifikt område graderas utifrån skalan  

Ingen-Lätt-Måttlig-Svår-Total. 

 I skattning ta hjälp av ICF sticka för att göra patienten delaktig och skatta sitt problem 

Alternativen ej tillämpbart eller ej specificerat kan anges i förekommande fall.  

 

 

Om det inte är möjligt att registrera patientens uppfattning markerar man i kryssrutan Ej aktuellt att 

fråga den enskilde- När den rutan markeras är det obligatoriskt att ange en motivering i textfältet 

som visas. 

 

 

Det är även möjligt att lägga till annan persons uppfattning om patientens begränsningar. Klicka då 

på Lägg till annans uppfattning. Ett fönster öppnas då. Roll kan väljas under Roll/relation. Men det 

går också bra att skriva i fritext 
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Processteg Utreda 

 

I detta steg gör du din utredning av personens problem. Steget innehåller två vyer 

 Vy KVÅ Utredande 

 Vy Fördela 

Utreda. Välj utredande KVÅ som ska genomföras i vårdprocessens utredande del. För varje ICF 

område kan du välja en eller flera utredande åtgärder. Om inga åtgärder bedöms vara nödvändiga för 

ett ICF-område väljer du Ingen utredande åtgärd. Det tillhörande ICF-området avslutas då.  
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När du har sparat uppgifterna i vyn visas ikonerna  direkt till höger om varje åtgärd. Du klickar 

på ikonen för penna  för att lägga till en ny anteckning och ikonen för pratbubbla  för att 

granska befintliga anteckningar. Gjorda anteckningar läggs automatiskt till som journalanteckningar i 

patientjournalen.

 

Åtgärdsbeskrivning är den instruktion för åtgärden som följer med vårdplanen vid fördelning 

till en mottagande utförarenhet, och som kommer att visas tillsammans med åtgärdens 

rubrik(Beskrivningsnamn process) hos utföraren. Även åtgärds-beskrivningen visas i 

patientjournalen. Ange vad som ska utföras och hur det ska gå till samt hur åtgärden ska 

återkopplas. Anteckning är den vanliga journalanteckningen som även kommer att visas i 

patientjournalen, fortsatt behandling noteras som en anteckning. 

 

Fördela utredande åtgärder 

De utredande åtgärderna fördelas antingen till utförare SOL/LSS eller legitimerad personal. 

Åtgärden måste fördelas till endera parten. 
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Om åtgärden ska fördelas till en utförarenhet väljer du först utförare, sedan utförarenhet. 

Om åtgärden ska fördelas till legitimerad personal väljer du endast utförare.  

Ändra vid behov de förifyllda uppgifterna om tid, veckodagar, antal och frekvens. Vissa 

åtgärder har en förifylld schablontid men det går att ändra även den. Om åtgärden inte 

längre är aktuell måste den återkallas och avslutas. Klicka på Spara när du är klar. 

Uppgifterna förs in i vyn Fördelning utredande åtgärder, i kolumnen Utförare/tidsåtgång. 

Det finns möjlighet att byta utförare för en redan fördelad åtgärd. Klicka på knappen Ändra 

för att låsa upp fälten utförare, utförarenhet och verksamhet. Klicka på Spara när du är klar.  

Utförare/tidsåtgång uppdateras. 

För att avsluta åtgärden fyller du i rutan återkalla och avsluta med aktuellt datum för avslut. 

Om det är en åtgärd som bara görs en gång till exempel en bedömning av hjälpmedelsbehov 

avslutar man här 

 

  



Lathund Dokumentation 
Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 

 sida 13 

 

För åtgärder som redan har fördelats visas information om period, utförare och enhet i 

kolumnen Utförare/tidsåtgång. 

 
 

För att åtgärden man gjort ska ”signeras” klickar man på pennan vid utförd åtgärd. 

 

 

 Denna bild dyker då upp och här kan man skriva en signeringsanteckning, man måste inte. Det man 

måste göra är att spara i denna bild för att åtgärden ska verkställas i systemet (till statistik) som 

”utförd åtgärd”. I denna bild ska man också ange om åtgärd är utförd tillsammans med annan 

yrkesgrupp. 
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Processteget Bedöma behov 

 

I det här steget ska du göra din bedömning och tillsammans med patienten sätta ett 

övergripande mål. Steget består av två vyer 

 Vy Bedömning 

 Övergripande mål 

I vyn Bedömning  gör du en bedömning av personens aktuella hälsotillstånd inom respektive 

ICF-område och utifrån gjord bedömning väljer du bedömningstyp. Behov av behandlade 

åtgärd eller inget behov av behandlade åtgärd  
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Övergripande Mål 

Här sätts mål tillsammans med patienten för avsett hälsotillstånd. Patientens acceptans till 

målet anges i Ja, Delvis eller Nej om  Den enskilde accepterar mål. Om alternativet Delvis 

eller Nej markeras aktiveras ett anteckningsfält där man beskriver patientens uppfattning 

om målet. 

Övergripande mål: Målet med att starta den aktuella processen, sammanfattar det samtliga 

ICF-områden. Här anges också ett bevakningsdatum för det övergripande målet i 

datumfältet direkt till höger om textfältet. 

Datum för respektive ICF-område under Planerad utvärdering/bevakning är detsamma som 

det datum som angavs i datumfältet direkt till höger om textfältet Övergripande mål. Du kan 

ändra datum för planerad utvärderingen/bevakning för ett specifikt ICF-område, men endast 

till ett datum längre fram i tiden. 
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Processteget Åtgärda 

 

I detta steg väljer du de åtgärder du gör för att behandla problemet och du fördelar dem till 

utförare eller till  HSL (dig själv). Steget har två vyer: 

 Vy Behandlande åtgärder  

 Vyn Fördelning behandlande åtgärder. 

Behandlande Åtgärder 

Här visas de ICF-områden med utredande åtgärder som bedömts i tidigare processteg. Man väljer 

behandlade åtgärder eller ingen behandlade åtgärd om det inte finns behov av behandling. Man kan 

lägga till fler åtgärder för varje ICF område genom att klicka på plustecknet längst till höger på raden 

för ICF. Välj önskad åtgärder och klicka på spara För att ta bort en åtgärd klickar man på 

minustecknet. Med pennan kan man lägga till anteckningar av typen Anteckning eller 

Åtgärdsbeskrivning.  

Följ samma gång som vid utredande åtgärder. S10-13. 

 

Följa upp/skriva löpande anteckningar: Enklaste sättet att skriva en uppföljning på 

den åtgärd (utredande eller behandlande) du fördelat, är att gå via Process-pilarna högst 

upp i bilden. Där kan du välja pilen för Utreda eller Åtgärda. Markera KVÅ 

utredande/behandlande i ”gardinen” som faller ner då du trycker på pilen. Välj ”Pennan” 

och skriv en Anteckning.  
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Processteget Följa upp 

 

Processteget innehåller en vy 

 Måluppfyllelse med underrubrik nästa steg 

I processteget Följa upp utvärderar man resultatet av de genomförda åtgärderna. I bilden 

Måluppfyllelse registrerar du personens egen uppfattning om sitt tillstånd efter genomförd 

insats utifrån varje ICF område. Man kan även lägga till annan persons uppfattning via 

knappen Lägg till annan persons uppfattning. En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs 

för varje ICF område, hur är funktionstillståndet efter genomförd åtgärd. Ingen-Lätt-Mållitg-

Svår-Total. I vilken grad man har nått målet som registrerades i avsett hälsotillstånd anges 

under måluppfyllelse under Ja, Delvis eller Nej. 

Anteckningar kring personens uppfattning, bedömning av tillståndet samt måluppfyllelsen 

kan läggas till genom att klicka på ikonen för penna . Anteckningarna läggs automatiskt till 

i vårdprocessens patientjournal, som kan visas genom att klicka på knappen Läsvy 

vårdprocess. 
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Nästa steg 

Utifrån resultatet av uppföljningen ska du nu ta ställning till lämpligt nästa steg för vart och 

ett av de ICF-områden som ingår i vårdprocessen. 

Följande alternativ för nästa steg finns: 

 Ny uppföljning: Det väljer du om du inte är klar med utvärderingen, då det behövs en 
uppföljning till. När du klickar på ny uppföljning öppnas vyn Bedöma behov  
Övergripande mål, där mål för avsett hälsotillstånd och datum för ny planerad 
utvärdering och bevakning kan registreras på nytt.  

 Nytt ICF: Du väljer ny ICF när en ny problemformulering uppstått. När du klickar på ny 
ICF öppnas vyn Ta emot vårdbegäran  Tydliggjord frågeställning, där nya ICF-
områden kan läggas till (eller tas bort). 

  Ny KVÅ (utredande eller behandlande): Du väljer ny KVÅ om det behövs ytterligare 
åtgärder 

 Ny KVÅ Utredande: Öppnar vyn Utreda  KVÅ Utredande, där utredande 
åtgärder för vårdprocessens ICF-områden kan läggas till (eller tas bort).  

 Ny KVÅ Behandlande: Öppnar vyn Åtgärda  KVÅ Behandlande, där 
behandlande åtgärder för vårdprocessens ICF-områden kan läggas till (eller tas 
bort). 

 Avsluta (ICF): Du väljer att avsluta om åtgärden ska avslutas, det är inte aktuellt med 
denna åtgärd längre Avsluta ett ICF-område genom att placera markören i 
datumfältet och välj ett avslutsdatum från kalendern som visas. Klicka på Spara för 
att verkställa ändringen. ICF-området visas inte längre i vyn Följa upp, men läggs till 
som historik under rubriken Tidigare/avslutade åtgärder (i vårdprocessens övriga 
vyer).  

 Avsluta vårdprocess: Avsluta vårdprocessen i sin helhet genom att välja ett 
avslutsdatum från kalendern som visas. Klicka på Spara för att verkställa ändringen. 
Samtliga ICF-områden med tillhörande åtgärder måste avslutas, och pågående 
vårdplaner måste återkallas innan processen kan avslutas. Den avslutade 
vårdprocessen visas under rubriken Avslutade processer längst ned på sidan. 
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Relaterade faktorer 
I relaterade faktorer beskriver du patientens aktuella hälsotillstånd utifrån ICF områden. Även 

patientens diagnos, anamnes, personfaktorer dokumenteras här. En rubrik samordning finns också 

för att kunna dokumentera vilken samordning och planering som sker.   

Klicka på Relaterade faktorer. Aktivera knappen visa/dölj hjälptext för förklaringstexter. 

 

Vy för relaterade faktorer. 

 

  



Lathund Dokumentation 
Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 

 sida 20 

 

De valda sökorden kommer fram i ICF-strukturen för Relaterade faktorer. För att göra dessa 

skrivbara - tryck Spara. En ”Penna” kommer fram längst till höger.  

 

 

En rubrik Enstaka åtgärd finns här också, här kan åtgärder som inte hör hemma i en befintlig process 

dokumenteras. Här finns ett antal KVÅ som kan användas vid enstaka åtgärd. 
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Mätvärden och bedömningar 
Vyn Mätvärden och bedömningar nås via ikonen  från processtegen Utreda  KVÅ Utredande och 

Åtgärda  KVÅ Behandlande. 

 

Varje åtgärd, utredande eller behandlande, har sin egen vy för mätvärden och bedömningar. 
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Documenta mallar  i Treserva 
Högerklicka på ett vårdåtagande. Välj Documenta. 

 

 

För att skapa ett nytt dokument klicka på vita bladet för ny. För att se alla påbörjade/befintliga 

dokument välj Visa alla dokument för huvudpersonen 

 

Dokumentera överkänslighet uppmärksamhetssignaler 
I vyn Registrera uppmärksamhetsinformation registrerar du saker som särskilt bör 

uppmärksammas kring personen, till exempel överkänslighet, smittsamma sjukdomar eller 

förekomst av implantat. Vyn nås från alla vyer och processteg i hälsoärendet genom att 

klicka på den nationella symbolen för uppmärksamhetsinformation . Symbolen tänds i 

olika delar beroende på vilken uppmärksamhetsinformation som finns registrerad. 

Registrerad information visas under rubriken Registrerad uppmärksamhetsinformation. Du 

behöver klicka på rubriken för att visa tidigare registrerade poster. Du kan göra anteckningar 

vid fälten Registrerad datum, Konstaterat datum och Avslutad datum. Anteckningarna sparas 

till patientjournalen och kan visas i vårdprocessens läsvy. 
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Generella funktioner  
I de olika processtegen finns en verktygsrad tillgänglig med snabbval för att komma till vyerna 
Processvy, Relaterade faktorer och Patientjournal. Valet Till Avsluta längst till höger i verktygsraden 
öppnar fönstret Avsluta ärende i Windows-delen av Treserva. Det finns även en funktion för att 
Importera dokument och Visa dokument. Längst upp till höger i varje processteg och vy finns ett 
"reglage" för att visa eller dölja hjälptexter. I avsnitten nedan beskrivs de olika funktionerna mer 
utförligt. Bild 14: Verktygsraden i vyerna, med snabbval för Processvy, Importera dokument, 
Visa dokument, Relaterade faktorer, Patientjournal samt Till avsluta. 
 

 

 
Processvyn visar hur långt du har kommit i de olika processerna – även andra professioner. Man kan 

också gå in och se avslutade processer. 

 

 
Aktuell status indikeras tydligt, samt ansvarig person för processen. Endast de vårdprocesser som 
användaren har behörighet till visas.  
Förklaringar till statusindikeringar. 
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Läsa i patientjournalen 
Du klickar på knappen Läsvy vårdprocess för att visa all information som finns registrerad och sparad 
i vårdprocessen. Knappen Läsvy vårdprocess finns tillgänglig längst ned till vänster i samtliga vyer. 
Som standard visas all information, men du kan markera specifika avsnitt med 
hjälp av kryssrutorna i fönstrets vänstra del för att endast visa tillhörande 
information. Du kan även välja att visa endast anteckningar, sortera informationen i omvänd 
kronologisk ordning och filtrera informationen utifrån ett datumintervall. 

 

Rätta journalanteckning 

Rätta en journalanteckning. Gå till pennan på valt sökord/åtgärd som ska rättas. Ta fram 

tidigare anteckning och välj vilken som ska rättas. Gå till Pennan i den blå ringen Fliken Rätta 

anteckning är öppen. Markera felande text. Tryck Välj. Rätta text.  

 

Avslutad journal 
Knappen Avslutad journal visas i processteget Ta emot vårdbegäran om det för patienten har funnits 
en journal av den äldre typen, som användes före övergången till HSL Hälsoärende. I samband med 
övergången till hälsoärende avslutades journalen automatiskt men den kan läsas via knappen 
Avslutad journal när det finns ett pågående vårdåtagande. Det är inte möjligt att göra några 
förändringar av innehållet i en avslutad patientjournal.  
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Vy i genomförande 
För utförarpersonalen kommer vyn att förändras en del. När åtgärder fördelas till 

omvårdnadspersonal för att de ska utföra åtgärden kommer det att se lite annorlunda ut i det nya 

Hälsoärendet. Principen är dock densamma Legitimerad personal fördelar åtgärder utredande eller 

behandlande som ska utföras av personal på enheten. Tid och frekvens sätts för åtgärden. 

Här följer exempel på ett flöde med en fördelad utredande åtgärd.  Viktkontroll ska utföras varannan 

onsdag av omvårdnadspersonal på enheten. 

 

 

I utförarens vy ser det ut som på bilden nedan. Fliken där de hittar skickade åtgärder heter 

Hälsoärende/vårdplan. 

 

  

Idag står det Vårdplan här 
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Den information som visas för utförarpersonalen är ICF sökorden i detta fall Smärtförnimmelse, 

Viktuppehållande funktioner och hudens skyddsfunktioner. Vårdprocessens Anteckningsnamn i detta 

fall Sår vänster underben samt den KVÅ som är fördelad för att uföras av omvårdnadspersonal. I 

detta fall Viktmätning. 

Här syns också Åtgärdsbeskrivning, den text som skrivits av sjuksköterskan under åtgärdsbeskrivning i 

processen. 

 

 

 

Utförarpersonalen kan skriva en anteckning under flik Ny anteckning. I det här fallet skriver 

undersköterskan aktuell vikt för återrapportering till sjuksköterskan som skickat åtgärden. Denna text 

blir synlig i patientjournalen. 

 

  

I ruta uppdrag visas 

målformulering som skrevs i 

steget bedöma behov-över 

gripande mål. Genom att klicka på 

flik uppdrag blir målet synligt, 
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Under fliken tidigare anteckningar kan man läsa sparad text för tidigare åtgärder 

 

 

Så här ser texten ut i patientjournalen. Undersköterskans text att viktmätning är genomförd och 

sjuksköterskans åtgärd viktkontroll var annan dag. 
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Hantera avgifter i Hälsoärendet 
För att kunna verkställa avgifter för hemsjukvård, elrullstol och dubbel manuell rullstol skapas  

processer för avgifterna. Till de tre olika avgiftsprocesserna finns en KVÅ kopplad som innebär att 

avgift genereras. Dessa KVÅ:er har ingen relevans som åtgärd. De finns endast för att kunna 

verkställa avgiften. Avgiftsprocesserna är externa processer och innehåller inget utreda eller följa 

upp steg. Processen ligger öppen så länge avgiften ska debiteras. Processen avslutas när avgiften ska 

avslutas. 

Avgift Hemsjukvård 300kr  Åtgärd Uppföljning och kontroll av insatt behandling 

Välj process Avgift Hemsjukvård, Ingen beskrivning (titel) behövs, Välj ICF 

Omgivningsfaktorer/Personligt stöd och personliga relationer, ingen anteckning vid pennan behövs. 

Välj ICF yrkesutövare hälso-. och sjukvård, skriv med pennan Avgift hemsjukvård 300 kr/månad. Välj 

KVÅ Uppföljning och kontroll av insatt behandling, fördela till HSL från det datum avgift ska gälla. 

Avgift Elrullstol 80kr  Åtgärd Bedömning av ekonomiskt liv 

Välj process Avgift elrullstol, Ingen beskrivning (titel) behövs, Välj ICF Omgivningsfaktorer/ Produkter 

och teknologi ingen anteckning vid pennan behövs. Välj ICF yrkesutövare hälso-. och sjukvård skriv 

med pennan Avgift elrullstol 80kr/månad. Välj KVÅ Bedömning av ekonomiskt liv, fördela till HSL från 

det datum avgift ska gälla 

Avgift dubbel manuell rullstol 50kr Åtgärd Ospecificerad utredning 

Välj process Avgift dubbel manuell rullstol, Ingen beskrivning (titel)behövs, Välj ICF 

Omgivningsfaktorer/Produkter och teknologi ingen anteckning vid pennan behövs. Välj ICF 

yrkesutövare hälso- och sjukvård skriv med pennan Avgift dubbel manuell rullstol 50kr/månad. Välj 

KVÅ ospecificerad utredning, fördela till HSL från det datum avgift ska gälla 

Tidsättning av åtgärder 
Alla åtgärder har en tid på 0,01 vilket innebär en försumbar tid, åtgärder måste ha en tid för att det 

ska kunna gå att ändra tid vid behov. Vissa åtgärder har schablontider satta, det är möjligt att ändra 

också dem. 
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