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Journalföring vid ny boende 
När det flyttar in en ny boende ska det i det inledande skedet journalföras under nedanstående sökord i 
sökordsträdet. I texten framkommer det även VEM som ska utföra journalföringen. 
 
Inskrivning i Treserva – Vårdåtagande 
Detta gör respektive yrkesgrupp (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist). 
Följ instruktioner i Treservas användarhandbok. (Treserva användarhandbok sidan3) 
 
Allmänna uppgifter  
Samtycke och ID kontroll ska journalföras av ansvarig sjuksköterska eller annan ansvarig. 
 
Bakgrundsfakta 
Hälsohistoria och förväntningar vid inskrivning 
Medicinska diagnoser                     Ansvarig sjuksköterska  
Överkänslighet                      journalför  
Smitta 
Viktig information (Pacemaker, insulin, blodförtunnande) 
 
Tidigare aktivitets -och funktionsförmåga                  Ansvarig arbetsterapeut och           
                                                                                                        sjukgymnast journalför 
 
Anhöriga 
Ansvarig sjuksköterska eller annan ansvarig uppdaterar närståendes kontaktuppgifter i Treserva under 
”Närstående”. (Treserva användarhandbok sidan18) 
 
Referenspersoner 
Respektive yrkesgrupp journalför aktuella uppgifter på ansvariga inom HSL området. Viktigt att 
uppdatera vid förändringar. (Treserva användarhandbok sidan18) 
 
Viktigt att veta 
Under rubriken ”viktigt att veta” (referenspersoner – kontaktinfo) ska ansvarig sjuksköterska 
journalföra: (Treserva användarhandbok sidan18) 

1. Färdtjänstkortsnummer 
2. Tandvårdstödsnummer 
3. Sjukresekort  

 
Mätvärden- Senior Alert- HI glukos 
Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att värdena ifrån Senior Alert journalförs i Mätvärdesmodulen i 
Treserva (de värden som går att journalföra). (Treserva användarhandbok sidan 21).  
Vid resultat HI glukos journalförs värde 30 och i kommentarsfältet HI.  
 
Vårdmeddelande 
Fyll i korrekta uppgifter i dokumentet som heter” HSL Blankett vårdmeddelande”. (Treserva 
användarhandbok sidan19). Ifylld blankett skrivs sedan ut. 
 
Läkemedelshantering 
Ansvarig sjuksköterska skriver att ansvaret för läkemedlen övertas av kommunens sjuksköterska, vilket datum, 
under sökordet ”Läkemedelshantering”. Det ska även beskrivas hur – APO dos mm. Om den boende 
inte vill att ansvaret för läkemedlen övertas av kommunen ska detta även dokumenteras under sökordet 
Läkemedelshantering. 
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Generell journalföring i Treserva 
 
Vaccination 
Journalförs under Allmänna uppgifter – ”Vaccination”. 
 
 
Anhörigkontakt 
Journalför kontakter med anhöriga och bekanta under sökordet ”Anhörigkontakt” med en hänvisning 
till korrekt sökord för vidare information om så behövs.  
 
 
Läkemedelshantering 
Hanteringen kring läkemedel journalförs under sökordet ”Läkemedelshantering”. 
 
Samtycke till begränsningsåtgärder 
Det är viktigt är det görs en noggrann individuell bedömning av såväl sjuksköterska och rehab där det i 
den enskildes journal framgår vad, när och hur länge skyddsåtgärderna skall gälla samt när uppföljning 
ska göras. I journalen kommenteras också den enskildes samtycke direkt eller via menprövning och i 
samråd med anhöriga (med fullmakt), god man. Det finns en MAS-rutin kring detta.   
 
Vem avslutar gemensamma vårdplaner? 
Viktigt att ha ett samarbete kring gemensamma vårdplaner. Den sista yrkesgrupp (sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist) som är inne och arbetar i en vårdplan ska avsluta planen. 
Kontinuerliga dialoger ska ske kring avslut av vårdplaner. 
 
 
Palliativ vård 
Då ett brytpunktsamtal skett ska detta journalföras på sökordet ”Palliativ vård”.  Datum – vilka har 
medverkat mm.  
 
 
Vård i livets slutskede 
Gör en journalanteckning under sökordet ”Vård i livet slut” Journalföringen förs sedan i LCP. 
 
 
Avliden/avslutat ärende 
Gör en slutanteckning under sökordet ”Omvårdnadsepikris/slutanteckning”. 
 
 
Avsluta vårdåtagande 
Detta gör respektive yrkesgrupp (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist). 
Följ instruktioner i Treservas användarhandbok. (Treserva användarhandbok sidan26) 
EXTRA VIKTIGT att avsluta ett vårdåtagande omgående då en boende flyttar från ett boende till ett 
annat. 
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ICF - Journal 
Under sökorden- ICF journalförs konstaterade av situationen och i vårdplanerna journalförs problem. 
 
Fall 
När det gäller fall är det viktigt att ha ett gott samarbete yrkesgrupper emellan. Det är tvingande med 
teamwork. En fallriskbedömning ska alltid göras i senior Alert då en ny boende flyttar in och 
riskbedömningen ska regelbundet uppdateras 
 
Ingen fallrisk  
Då ingen fallrisk förkommer ska värdena från Senior Alert fyllas i mätvärdesmodulen i Treserva. Ingen 
journalföring på ICF sökorden är tvingande då det inte förekommer någon fallrisk. Ingen vårdplan 
behöver utformas. 
 
Fallrisk 
Om mätvärdena i Senior Alert visar en fallrisk ska detta värde först skrivas in i mätvärdesmodulen. 
Ingen journalföring på ICF sökorden är tvingande. En vårdplan skapas sedan av ansvarig 
sjuksköterska/annan ansvarig: 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner- Sinnesfunktioner och smärta - Fallprevention/åtgärdsplan 
 
Vid fallincidenter 

1. Vid fallincidenter ska ansvarig sjuksköterska ta kontakt med rehab angående fallincidenten. 
Teamwork gäller. 

2. Ansvarig sjuksköterska eller annan ansvarig ska sedan sammanfatta händelsen under sökordet   
”Fallincident”.  

3. En ny riskbedömning ska göras efter överläggning (i teamet) i Senior Alert och värdena ska 
läggas in i Treservas mätvärdesmodul. 

4. Journalför sedan under;  
 Sökord: skriv under lämpligt sökord beroende på vad fallet berodde på 
 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Sinnesfunktioner och smärta - Fallprevention/åtgärdsplan 

 
 
Överrapportering från och till sjukhus 
Vid överrapportering från sjukhus eller vid vårdplaneringar journalför respektive yrkesgrupp sin del 
under sökorden: 

 Omgivningsfaktorer – Service, tjänster, system och policies. 
 
Rond 
Vid rond; journalför under respektive sökord i ICF trädet. 
 
Inkontinensskydd 
 Journalförs under;  

 Sökord: Omgivningsfaktorer -Produkter och teknik - Produkter och teknik för personligt bruk     
  i det dagliga livet  

 Vårdplan: Omgivningsfaktorer - Produkter och teknik 
 
Inkontinens 
Journalförs under;  

 Sökord: Kroppsfunktioner – Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva   
 funktioner - Urinsöndringsfaktorer 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva 
funktioner  
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Avföring 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina 
funktioner – Avföringsfunktioner 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och 
endokrina funktioner 
 
 

Trycksår/bensår 
Journalförs under;  

   Sökord: Kroppsfunktioner – Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer -   
  Hudens skyddsfunktioner 

   Vårdplan: Kroppsfunktioner - Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer 
 
 
Nutritionsbehandling (vid trycksår) 
Journalförs under;  

   Sökord: skriv under lämpligt sökord 
   Vårdplan: Kroppsfunktioner - Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer – åtgärd  

  Nutritionsbehandling 
 
 
Oro/Ångest 
Journalförs under; 

   Sökord: Kroppsfunktioner – Psykiska funktioner – skriv under lämpligt sökord 
 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Psykiska funktioner 

 
 
Waran 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner – Blodkärlsfunktioner 

 Vårdplan: Behöver inte skapas någon vårdplan gällande Waranbehandling. Dock ska det 
journalföras under sökordet ”Läkemedelshantering” 

 
 
Ödem 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner – Blodkärlsfunktioner (eller andra relaterade sökord) 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner 

 
 
Pacemaker 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner – Blodkärlsfunktioner  

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner 
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Diabetes 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina 
funktioner – Endokrina funktioner 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och 
endokrina funktioner 

 
Smärta 
Journalförs under;  

   Sökord: Kroppsfunktioner – Sinnesfunktioner och smärta - Smärtförnimmelse 
   Vårdplan: Kroppsfunktioner - Sinnesfunktioner och smärta 

 
 
Hörsel och syn 
Journalförs under;  

   Sökord: Kroppsfunktioner – Sinnesfunktioner och smärta – Skriv under   
  respektive/lämpligt sökord 

   Vårdplan: Kroppsfunktioner - Sinnesfunktioner och smärta 
 
 
Munvård 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina 
funktioner – Funktioner vid intagande av föda 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och 
endokrina funktioner – Åtgärd Munvård 

 
 
Syrgas 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner – Skriv under respektive/lämpligt sökord 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Hjärtkärlfunktioner, blodbildnings, immunsystems, och 
andningsfunktioner 

 
 
Vikt 
Journalförs under; 

 Sökord: Kroppsfunktioner – Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina 
funktioner – Skriv under respektive/lämpligt sökord 

 Vårdplan: Kroppsfunktioner - Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och 
endokrina funktioner 

 
 
ADL – personlig vård 
Journalförs under; 

 Sökord: Aktiviteter och delaktighet – Personlig vård - Skriv under respektive/lämpligt sökord 
 Vårdplan: Aktiviteter och delaktighet - Personlig vård. 
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ADL – förflyttning 
Journalförs under; 

 Sökord: Aktiviteter och delaktighet – Förflyttning - Skriv under respektive/lämpligt sökord 
 Vårdplan: Aktiviteter och delaktighet - Förflyttning 

 
 
 
ADL – kommunikation 
Journalförs under; 

 Sökord: Aktiviteter och delaktighet – Kommunikation - Skriv under respektive/lämpligt 
sökord 

 Vårdplan: Aktiviteter och delaktighet - Kommunikation 
 
 
Att genomföra daglig rutin 
Journalförs under; 

 Sökord: Aktiviteter och delaktighet – Allmänna uppgifter och krav - Skriv under 
respektive/lämpligt sökord 

 Vårdplan: Aktiviteter och delaktighet - Allmänna uppgifter och krav 
 
 
MTP/Medicinsk teknisk produkt 
Journalförs under; 

 Sökord: Omgivningsfaktorer – Produkter och teknik - Skriv under respektive/lämpligt sökord. 
 Vårdplan: Omgivningsfaktorer - Produkter och teknik, eller annat lämpligt sökord 

 
 
Utprovningar/hjälpmedel 
Journalförs under; 

 Sökord: Omgivningsfaktorer – Produkter och teknik - Skriv under respektive/lämpligt sökord. 
 Vårdplan: Skapa på lämpligt sökord 
 Hjälpmedelsblankett i Treserva: Dokumentera utlämning av hjälpmedel 

 
 
Intressen 
Journalförs under; 

 Sökord: Aktiviteter och delaktighet – Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv  
 Vårdplan: Aktiviteter och delaktighet - Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv 

 
 
Skyddsåtgärder 
Journalförs under; 

 Sökord: Omgivningsfaktorer – Produkter och teknik - Skriv under respektive/lämpligt sökord. 
 Vårdplan: Omgivningsfaktorer - Produkter och teknik 
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Vårdplaner 
Nedan följer en arbetsprocess som ska följas när det gäller HSL arbetet med vårdplaner i 
verksamhetssystemet Treserva. 
 
 
Skapa en vårdplan 
 

 En vårdplan ska alltid innehålla ett problem/bedömning – Mål – Åtgärd 

 Vårdplaner ska ha tydliga och relevanta mål 

 Målen i vårdplanen kan brytas ner i huvudmål (stora) och delmål (små) 

 Skriv ej i en vårdplan vad andra professioner ska eller inte ska göra. Detta kan och ska ske 

muntligt eller genom meddelandefunktionen i Treserva. 

 Vårdplan om fallprevention kan öppnas av både sjuksköterska och rehab – Teamwork. Det 

är dock ansvarig sjuksköterska som skapar vårdplanen om bedömningen i Senior Alert visar på 

en fallrisk. 

 Lägg bevakningar på vårdplaner. Blir då enklare att följa arbetsprocessen:  

Skapa vårdplan -  Följa upp vårdplan – Skriva resultat – Avsluta  vårdplan – Nytt status 

 

 

Uppföljningsanteckningar 
 

 Det är viktigt att stå på rätt åtgärd när en uppföljningsanteckning ska göras. 

 Uppföljningsanteckningar behöver ej skrivas varje dag - sammafattningar 

 

Avsluta vårdplaner 
 

 Vårdplaner som inte är aktuella ska regelbundet avslutas. Ett nytt status ska då journalföras. 

 När en boende avlider eller flyttar ska alla vårdplaner avslutas i Treserva. 

 När en vårdplan blir för stor ska den avslutas och en ny plan ska skapas. 

 Viktigt att ha ett samarbete kring gemensamma vårdplaner. Den sista yrkesgrupp (sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist) som är inne och arbetar i en vårdplan ska avsluta planen. 
Kontinuerliga dialoger ska ske kring avslut av vårdplaner. 

 

Information till omsorgspersonal 
 

 Information till omsorgspersonal, som inte är en vårdplan, ska ske muntligt eller genom ett 

meddelande i Treserva- journalför dessutom på ett sökord att information har givits till 

omsorgspersonal.  


