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Genomförandewebben 

Mappen Skapa nytt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappen används för att skapa nytt meddelande. Klicka på pluset framför Skapa nytt för 
att kunna välja nytt meddelande. 
 
 
Skicka meddelande 

 
 
Klicka på nytt meddelande. Följande vy (nedan)visas i högra delen av skrivbordet: 

 
 
Klicka på mottagare. 
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Markera en eller flera mottagare i listan och klicka sedan på lägg till mottagare. 
 

 
Skriv ett ämne och ditt meddelande och klicka sedan på skicka. 

Mappen Nya uppdrag 
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Uppdrag som har fördelats till en utförarenhet visas i mappen Nya uppdrag, där 
uppdraget ska kvitteras.  
 
Gör så här för att kvittera ett nytt uppdrag: 
1. Klicka på pluset framför Nya uppdrag i trädvyn.  
2. Klicka på pluset framför personens namn i trädvyn för att visa underliggande uppdrag. I 
vissa fall finns valet Läs uppdraget tillgängligt (om ett s.k. uppdragsdokument har 
skapats). Klicka på Läs uppdraget för att visa information om uppdraget innan du väljer 
att kvittera det. 

 
3. Klicka på önskat uppdrag för att kvittera det. Följande vy visas: 
4. Markera kryssrutan Jag kvitterar och klicka sedan på Kvittera. Meddelandet Uppdraget 
kvitterat visas. När uppdraget för personen har kvitterats flyttas personen från mappen Nya 
uppdrag och kan i stället återfinnas i mappen Mina personer och i mappen Mina 
enheter. 
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Mappen Mina personer  
I mappen Mina personer finns snabbvägar till de personer du själv har lagt till i mappen 
eller personer vars uppdrag du kvitterat. För att visa underliggande information klickar du 
på pluset bredvid personens namn i trädet. 
 

Lägg till och ta bort person i mappen Mina personer  
Leta upp personen i mappen mina enheter. Klicka på pluset framför personens namn och 
välj Lägg till mina personer längst ner i listan. Personen finns kvar i mappen Mina 
enheter men finns nu även tillgänglig i mappen Mina personer.  

 
 
När en person har lagts till i mappen Mina personer visas i stället följande val för 
personen: 

 
För att ta bort personen från mappen klickar du på Ta bort från mina personer. 
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Personuppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att visa information om en person klickar du på personens namn i trädet. Du hittar 
personen antingen i mappen Mina enheter eller i mappen Mina personer (om du lagt till 
personen där eller kvitterat uppdraget).  
 
När du klickar på personens namn visas underliggande val. I den högra delen av 
skrivbordet visas en översiktsvy. 
 
Gör så här för att ändra personuppgifter:  
1. Klicka på Personuppgifter. Vyn Personuppgifter, med ett flertal flikar, visas i fönstrets 
högra del.  
2. Ändra önskad information på respektive flik.  
3. Klicka på Spara person när du är klar och bekräfta åtgärden genom att svara Ja på 
frågan om du vill spara uppgifterna. Översiktsbilden för personen visas. 
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Skriv ut personuppgifter  
Du kan skriva ut personuppgifter för en person. Personuppgifterna hämtas från den 
information som finns registrerad om personen på de olika flikarna i vyn Personuppgifter. 

 
Gör så här för att skriva ut personuppgifter:  
Klicka på Utskrift personuppgifter längst ned i vyn (se bild ovan). En gulvit linjal visas i 
den nedre delen av bilden, välj ”OPEN” Filen öppnas i Adobe Reader där du kan 
förhandsgranska innehållet och sedan skriva ut innehållet till valfri skrivare. 

Skriv ut personkort  
Du kan skriva ut ett personkort för en person. Det utskrivna personkortet innehåller till 
stora delar samma information som utskrivna personuppgifter, men innehåller dessutom 
information om t.ex. personnummer, referenspersoner, eventuell överkänslighet och 
samtycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör så här för att skriva ut personkort:  
Klicka på Utskrift personkort längst ned i vyn (se bild ovan). En gulvit linjal visas i den 
nedre delen av bilden, välj ”OPEN” Filen öppnas i Adobe Reader där du kan 
förhandsgranska innehållet och sedan skriva ut innehållet till valfri skrivare.  
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Uppdrag  
Via valet Uppdrag i listan under personen kan du visa en översikt över de uppdrag som 
finns registrerade för personen. Uppdragen visas i den högra delen av vyn. För att visa 
detaljerad information om ett specifikt uppdrag klickar du på Öppna längst till höger på 
raden för önskat uppdragsnamn. 

 
 
Gör så här för att visa information ett specifikt uppdrag:  
1. Klicka på pluset framför personens namn i trädvyn. Klicka sedan på Uppdrag. I den 
högra delen av vyn visas en översikt över personens uppdrag.  
2. Klicka på Öppna längst till höger på raden för önskat uppdragsnamn. En gulvit linjal 
visas i den nedre delen av bilden, välj ”OPEN” Filen öppnas i Adobe Reader där du kan 
förhandsgranska innehållet och sedan skriva ut innehållet till valfri skrivare.  
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Genomförandeplan 
Du öppnar vyn Genomförandeplaner genom att först klicka på pluset framför personens 
namn i trädet och sedan på Genomförandeplan. 

 
I den övre delen av vyn kan du skapa en ny genomförandeplan för personen. I den undre 
delen visas tidigare skapade genomförandeplaner i en listvy, där planer med den mest 
aktuella giltighetsperioden (kolumnen Period) visas överst i listan. Genomförandeplaner 
som är skrivskyddade indikeras med röd text i listan.  
Du öppnar en tidigare skapad genomförandeplan genom att klicka på Öppna längst till 
höger på raden för önskad plan.  

Skapa ny genomförandeplan 

 
 
Välj genomförande, mall och sätt ett namn på genomförandeplanen. Ändra datum vid 
behov. Klicka sedan på skapa plan. Genomförandeplanen öppnas (se nedan). 
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I den vänstra delen av fönstret visas rubrikerna för genomförandeplanen. Högra delen är 
skrivyta. Längst upp i formuläret finns två bockrutor; Delaktighet och Uppföljning. 
Dessa två rutor är kopplade till statistik. Delaktighet ska bockas i då 
brukaren/kunden/anhörig/godman är delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och 
Uppföljning ska bockas i då genomförandeplanen följs upp och ett datum för 
uppföljningen ska då anges i rutan under. 
 
För att lägga till text under en rubrik klickar du på rubriken i trädet och skriver sedan 
önskad text i skrivfälten till höger. 
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Du kan växla mellan rubrikerna genom att klicka på önskad rubrik i trädvyn. När det är 
skrivet blir rubriken blå. Rubriker i trädvyn som omges av (*) betyder att text måste finnas 
under rubriken för att kunna skrivskydda den. För att visa samtliga underrubriker kopplade 
till den överrubrik som är markerad i trädvyn klickar du på valet Öppna alla rubriker 
längst upp i den högra delen av fönstret. På motsvarande sätt kan du stänga alla 
underrubriker genom att klicka på Stäng alla rubriker. OBS! Tänk på att SPARA 
emellanåt.  

 

Skriv ut genomförandeplan 

När genomförandeplanen är klar ska den skrivas ut för underskrift. Skriv ut genomförandeplanen 
genom att välja skriv ut i rullgardinsmenyn längst ner på sidan. Välj sedan Utför. En gulvit linjal 
visas längst ner i bilden. Tryck ”Open” och skriv sedan ut dokumentet. 
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Skrivskydda genomförandeplanen 
När genomförandeplanen är påskriven av kund/brukare ska den skrivskyddas. Det gör du 
genom att öppna aktuell genomförandeplan och klicka på skrivskydd längst ner på sidan. 

 
Om du inte fyllt i alla obligatoriska uppgifter kommer du nu få ett meddelande om detta. I 
annat fall får du frågan om du vill skrivskydda formuläret, svara ja. Genomförandeplanen 
är nu skrivskyddad. 

Spara till Genomförande 
För att Genomförandeplanen ska kunna ses av chef och skickas till handläggare måste den 
sparas till genomförande. Detta görs genom att välja spara till genomförande i 
rullgardinsmenyn längst ner på sidan. Välj sedan utför. OBS! Genomförandeplanen ska 
inte sparas till genomförande innan den är skrivskyddad. 
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Skapa bevakning för person i genomförandeplan  
Gör så här för att skapa en bevakning:  
1. Klicka på Genomförandeplan i listan under personen. Vyn Genomförandeplaner visas i 
den högra delen av fönstret, med tidigare skapade genomförandeplaner i en listvy i den 
nedre delen av fönstret.  

 
2. Klicka på Bevaka på raden för den genomförandeplan som du vill skapa en bevakning 
för. Vyn Bevakning öppnas.  

 
3. Klicka på Ny bevakning. Fälten aktiveras. 
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4. Välj Genomförandeplan i fältet Bevakningstyp. 
5. Ange önskat bevakningsdatum i fältet datum. Du anger ett datum genom att placera 
markören i fältet och väljer sedan datum från kalendern som visas.  
6. I fältet Notering kan du skriva en anteckning kring bevakningen.  
7. I fältet Bevakas av fylls uppgift i automatiskt om den utförarenhet som du är kopplad 
till.  
8. Klicka på Spara när du är klar. Meddelandet Bevakning skapad visas.  
9. Klicka på OK i meddelandet. Bevakningen visas i listvyn i fönstrets nedre del.  
10. Klicka på Stäng för att återgå till vyn Genomförandeplaner.  
11. Bevakningen visas sedan under panelen Bevakningar på Mitt skrivbord. Du kommer 
till skrivbordet genom att klicka på ikonen Mitt skrivbord i menyraden, direkt ovanför 
trädvyn i den vänstra delen av fönstret. 
 

Uppföljning av Genomförandeplan 
Öppna den genomförandeplan du vill följa upp genom att klicka på öppna längst till höger 
på raden för önskad plan. 
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Den skrivskyddade planen öppnas. För att kunna göra uppföljningen behöver du göra en 
kopia av den genomförandeplan som ska följas upp. Detta gör du genom att klicka på 
Kopiera längst ner på sidan. 

 
Du får följande meddelande: Genomförandeplan kopierad, du har nu kopian öppen! 
Klicka på OK. 

 
Bocka i Uppföljning längst upp och fyll i information under rubriken Uppföljning. När 
detta är gjort skapas den nya genomförandeplanen genom att ändra i de övriga rubrikerna i 
formuläret. Eftersom att det är en kopia av föregående plan finns det redan information 
under rubrikerna. Ändra det som inte längre är aktuellt och lägg vid behov till mer 
information. Skrivskydda planen då den blivit underskriven och spara till 
genomförande. Lägg till en bevakning. 
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Vårdplan  
Uppgifter från personens vårdplan hämtas från patientjournalen i Treserva. I 
Genomförandewebben kan du lägga till ny information under rubriken Uppföljning. 
Informationen överförs automatiskt till vårdplanen i patientjournalen. Nya vårdplaner ska 
kvitteras ut precis som nya uppdrag. 
 
Gör så här:  
1. Klicka på Vårdplan i listan under personen. Vyn Vårdplan visas i den högra delen av 
fönstret. Om en eller flera pågående vårdplaner finns för personen visas de som paneler i 
vyns nedre del. 

 
 
 
 
2. För att visa information om t.ex. mål och resultat eller de senaste uppföljningarna i en 
specifik vårdplan, expanderar du panelen genom att klicka på den nedåtriktade pilen på 
panelens högra sida.  

 
 
 



 

   18 (34)  

2013-08-20  

     

 

Lägg till notering om uppföljning  
När du lägger till en notering om uppföljning sparas noteringen även till vårdplanen i 
patientjournalen (så att HSL personalen kan se).  
Gör så här:  
1. Klicka på Ny uppföljning i panelen för önskad vårdplan. Vyn nedan öppnas, med 
textfältet under rubriken Uppföljning i redigerbart läge. 

 
2. Skriv dina noteringar kring uppföljningen i textfältet.  
3. Klicka på Spara när du är klar. Ändringarna sparas och vyn återgår till utgångsläget. 
Noteringen tilldelas automatiskt innevarande datum.  
 
Skriv ut vårdplan  
Gör så här:  
1. Klicka på Utskrift högst upp i vyn Vårdplan. 
2. Filen öppnas i Adobe Reader (en gulvit linjal visas längst ner i bilden, tryck ”Open” och 
skriv sedan ut). 
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Daganteckningar  
Anteckningar som gäller det dagliga arbetet med personer i Genomförandewebben kan 
göras med hjälp av funktionen Daganteckningar. Daganteckningar ska betraktas som 
arbetsanteckningar som försvinner efter några månader. Den information som ska sparas 
ska sammanfattas till journalen. 
 
För att öppna vyn Daganteckningar klickar du på Daganteckningar under vald person i 
den vänstra delen av vyn.  

 

Skapa ny daganteckning  

 
Gör så här:  
1. Klicka på Daganteckningar. Befintliga daganteckningar gjorda inom det datumintervall 
som visas i datumfälten listas i den högra delen av vyn. Datumintervallet omfattar som 
standard innevarande datum och tre dagar bakåt i tiden.  
2. Klicka på Skapa ny i den högra delen av vyn.  
3. I fältet [Välj typ av anteckning] väljer du Daganteckning. 
4. Klicka på Skapa. 
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5. I fältet Datum kan du, vid behov, ändra till ett tidigare datum. Dagens datum visas som 
standard.  
6. I fältet Enhet kan du, vid behov, ändra till en annan enhet än den förvalda.  
7. Skriv anteckningen i ett det textfält som visas.  
8. Klicka på Spara för att spara anteckningen. Daganteckningen visas med information om 
vem som skapat den, samt datum och tid för när den skapades.  

Läs daganteckningar för vald person  

 
Gör så här:  
1. Klicka på Daganteckningar. Befintliga daganteckningar gjorda inom det datumintervall 
som visas i datumfälten listas i den högra delen av vyn. Datumintervallet omfattar som 
standard innevarande datum och tre dagar bakåt i tiden.  
2. Ändra eventuellt datumet i det övre datumfältet (från-och-med-datumet) för att utvidga 
sökningen till ett längre intervall och hitta fler daganteckningar.  
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3. Klicka på Sök.  
4. I sökresultatet kan du sortera posterna efter Datum, Typ (sökord) eller Enhet genom 
att klicka önskat kolumnhuvud. Som standard är posterna sorterade efter datum i stigande 
ordning (dvs. den senaste anteckningen visas längst ned i listan).  
5. Klicka på önskad post i sökresultatet för att läsa daganteckningen. Anteckningen visas 
med sitt fulla innehåll till höger om sökresultatet, tillsammans med uppgift om vem som 
skapat anteckningen. 
 

Tips! För att läsa alla anteckningarna klicka på Skriv ut daganteckningar. 
 

 

Sök daganteckningar  
Via denna funktion kan du söka efter daganteckningar. Du kan begränsa sökningen till att 
omfatta endast daganteckningar inom en viss verksamhet eller enhet (dvs. utförare eller 
utförarenhet). Du kan även begränsa sökningen utifrån ett specifikt datumintervall eller 
sökord.  
 
 
Gör så här:  
1. Klicka på Sök i menyraden i fönstrets övre del. Vyn Sök öppnas i den högra delen av 
fönstret med fliken Daganteckningar förvald.  

 
2. I fältet Välj verksamhet kan du välja att begränsa urvalet till att omfatta endast en 
specifik verksamhet.  
3. I fältet Välj enhet kan du begränsa urvalet ytterligare, denna gång till att omfatta en 
specifik utförare eller utförarenhet inom den valda verksamheten. Med valet Alla enheter 
sker sökning efter daganteckningar i samtliga utförare och utförarenheter som du har 
behörighet till.  
4. Ändra eventuellt tidsintervallet i datumfälten under Visa daganteckningar skrivna 
under perioden. Klicka i ett av datumfälten och välj ett nytt datum från kalendern som 
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visas. Båda datumfälten är obligatoriska. Som standard visas ett tidsintervall som omfattar 
innevarande datum och tre dagar bakåt i tiden.  
5. Klicka på Sök för att påbörja sökningen. Sökresultatet, utifrån angivna sökvillkor, 
presenteras i vyns nedre del.  

 
7. För att visa det fullständiga innehållet i en daganteckning klickar du på en post i 
sökresultatet. Vyns nedre del expanderas och hela daganteckningen visas. 

Journalen 
I journalen hittar du de daganteckningar som sammanfattats. För att läsa journalen gör så 
här: 
1. Klicka på journal i listan under personens namn. Valbara journaler visas i fönstrets 
högra del. 
2. Klicka på Öppna. 
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3. Klicka på den anteckningen du vill läsa. Ändra datum för att visa fler poster Som 
standard visas ett tidsintervall som omfattar innevarande datum och tre dagar bakåt i tiden. 

 
 
 

Tips! För att läsa alla anteckningarna klicka på Skriv ut journal. 
 
 

Att göra 
Med funktionen Att göra kan du lägga till uppgifter om vad som ska göras hos en person. 
Du öppnar vyn Att göra genom att klicka på Att göra i den vänstra delen av fönstret 
under vald person. Eventuella att-göra-uppgifter som redan registrerats visas då i den högra 
delen av vyn, där du även kan välja att registrera en ny uppgift.  

 
I vyn Mitt skrivbord blir sedan samtliga personers att-göra-uppgifter åtkomliga via 
panelen Att göra i den högra delen av vyn. Vyn Mitt skrivbord visas direkt efter 
inloggningen och du kan när som helst gå till vyn genom att klicka på ikonen Mitt 
skrivbord i verktygsraden i fönstrets övre vänstra del. För mer information, se avsnittet 
Startbild. 
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Lägga till ny uppgift i att-göra-listan  
Gör så här:  
1. Välj den person som du vill registrera en att-göra-uppgift för.  
2. Klicka på Att göra i den vänstra delen av fönstret, under vald person. I den högra delen 
öppnas en vy med listor för både uppgifter som ska utföras och för uppgifter som blivit 
utförda. 

 
3. Klicka på Ny uppgift i den högra delen av vyn. Vyn nedan visas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I fältet Enhet väljer du den utförarenhet som uppgiften ska kopplas till.  
5. I fältet Datum väljer du det datum som är relevant för uppgiften. Du placerar markören 
i fältet och väljer ett datum från kalendern som visas.  
6. I fältet Att göra skriver du in en kort ”rubrik” för den uppgift som ska utföras.  
7. I fältet Beskrivning kan du komplettera med en mer utförlig beskrivning av uppgiften.  
8. Klicka på Spara när du är klar. Vyn med sammanställningen över uppgifter visas, där 
den nya posten listas under Uppgifter som ska utföras. Uppgiften visas även i vyn Mitt 
skrivbord under panelen Att göra. 
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Markera uppgift i att-göra-listan som utförd 
Gör så här:  
1. Välj den person för vilken du vill markera att-göra-uppgiften som utförd.  
2. Klicka på Att göra i den vänstra delen av fönstret, under vald person.  
3. Under Uppgifter som ska utföras klickar du på Öppna längst till höger på raden för 
den uppgift du vill markera som utförd. Vyn nedan visas. 

 
 
4. I fältet Datum utfört väljer du det datum när uppgiften utfördes. Du placerar markören 
i fältet och väljer ett datum från kalendern som visas. Observera att du inte kan välja ett 
framtida datum.  
5. I fältet Utfört av väljer du den person som utförde uppgiften.  
6. I fältet Kommentar kan du lägga till en kommentar i fritext.  
7. Klicka på Spara när du är klar. Vyn med sammanställningen över uppgifter visas, där 
den utförda uppgiften nu listas under Utförda uppgifter i vyns nedre del.  

Ändra en uppgift i att-göra-listan  
För att ändra en att-göra-uppgift klickar du på Öppna längst till höger på raden för den 
uppgift du vill redigera. Du kan redigera informationen i både typer av uppgifter, dvs. både 
de som ska utföras och de som redan blivit utförda.  
Textfälten öppnas i redigerbart läge. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara. 
Ändringarna sparas och vyn med sammanställningen över samtliga uppgifter visas.  
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Levnadsberättelse 
Öppna upp personen på + i mappen Mina personer eller mappen Mina enheter. 

Tryck sedan på rubriken dokumentation 

 
 

Välj enhet, mall samt ange dokumentnamn. Tryck på skapa dokument 
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Skriv på den högra sidan. Du öppnar rubriken genom att trycka på den gröna listen. 

 

 

När du är klar tryck på spara och skriv ut. Skrivskydda inte. 
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Avsluta genomförande i Genomförande webb  
I mappen Ej aktuella - avslutas visas personer för vilka inga pågående eller kommande 
insatser längre finns inom den aktuella utförarenheten, och där genomförandet därför kan 
avslutas. När genomförandet avslutas försvinner personen helt från Genomförande webb, 
även från mappen Mina personer.  
 

 
Gör så här för att avsluta ett genomförande i Genomförande webb:  
1. Klicka på mappen Ej Aktuella - avslutas i trädvyn. Mappen expanderas och 
undermappar för utförare och utförarenheter visas. Leta upp personen vars genomförande 
du vill avsluta.  
2. Klicka på alternativet Avsluta längst ned. Vyn Avsluta genomförande visas i den högra 
delen av fönstret. 

 
3. Markera kryssrutan Jag avslutar och klicka på Avsluta. Meddelandet Genomförandeprocess 
avslutad visas och personen tas bort från mappen Ej aktuella - avslutas (samt från alla 
övriga mappar i Genomförande webb där personen har förekommit).  
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Genomförandewindows 

Sammanfatta daganteckningar 
Daganteckningar som förs under genomförandet av en insats (i Genomförande webb) får 
inte sparas längre tid än nödvändigt. De ska därför sammanfattas i regelbundet och sparas 
till journalen. Detta görs i Windows-delen av Treserva.  
 
Öppna mappen ”Mina enheter” och markera personen som du vill sammanfatta 
daganteckningar på, högerklicka och välj sammanfatta daganteckningar. 
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Följande fönster visas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fälten Fr.o.m. och T.o.m. kan du ange ett datumintervall för att begränsa urvalet. Endast 
daganteckningar skapade eller ändrade inom det angivna datumintervallet hämtas då. Du 
kan även välja att ange ett datum i endast ett av fälten.  
 
Klicka på Hämta daganteckningar. Anteckningar som matchar urvalet visas i fönstrets 
övre del. De anteckningar som redan är sammanfattade har en markering i kolumnen 
Sammanfattad. För att endast visa daganteckningar som inte är sammanfattade kan du 
välja alternativet Ej sammanfattade. 
 
I kolumnen Välj markerar du de anteckningar som ska sammanfattas. 
 
När du markerat de anteckningar som ska sammanfattas klickar du på flytta ner för att 
flytta daganteckningarna till sammanfattningen i fönstrets nedre del. Observera att 
information om vem som skapat eller ändrat respektive daganteckning inte överförs till 
sammanfattningen. Om du ångrar ditt val klickar du på knappen Töm.  
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Du kan nu ta bort, lägga till eller ändra i daganteckningarna.  
 

 en i 
Ange en rubrik för sammanfattningen i fältet Rubrik.  
 
I fältet Journal väljer du en journal att spara sammanfattningen i.  
 
Klicka på Spara. De sammanfattade daganteckningarna sparas till den valda journalen.  
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Skicka genomförandeplan  
För att t.ex. handläggaren ska få del av genomförandeplanen måste den skickas. För att 
kunna skicka en genomförandeplan förutsätts det att utföraren har sparat den till 
genomförande, genomförandeplanen finns annars inte att läsa annat än i 
genomförandewebben. 

Gör så här för att skicka genomförandeplanen: 

1. Markera personen i mappen Mina Enheter, högerklicka och välj Documenta. 

 

2. Markera genomförandeplanen du vill skicka och klicka på symbolen för 
meddelandefunktionen. 
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Meddelandefunktionen öppnas. 

3. Bocka i länkinfo. Välj sedan mottagare genom att klicka på Till. 

 

 

4. Markera önskad mottagare (en eller flera) i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK. 

 



 

   34 (34)  

2013-08-20  

     

 

5. Skriv ett ärende och ditt meddelande, klicka sedan på Skicka. 

 

 

 


