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Snabbguide 

Treserva genomförandewebb prod finns som en app i startbilden.  

 

Vid inloggning ska ni ange användarnamn och lösenord. Användarnamn ska vara samma 

användarnamn som du använder vid inloggning i nätverket. Första gången du loggar är lösenordet 

disktrasa om inte enhetschefen ger dig andra uppgifter. Du kommer sedan få ange ett nytt 

personligt lösenord. 

 

När ni loggar in i genomförandewebben hamnar ni i genomförandewebbens startbild. I vänstervyn 

ser ni ett antal olika mappar. 

Nya uppdrag – i denna mapp inkommer nya uppdrag. Dessa ska kvitteras av er för att visa att ni 

har tagit emot uppdraget. 

Mina enheter – i denna mapp finns de enheter du har behörighet till. I varje enhetsmapp finns alla 

brukare/patienter som är aktuella för enheten. 

I högervyn visas ett antal paneler som kan expanderas exempelvis Olästa meddelanden. 

I verktygsraden finns funktion för att söka personer och dokument/anteckningar som finns. Du når 

även meddelandefunktionen via verktygsraden. 
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Alla aktuella personer hittar du under mappen Mina enheter och varje person har en egen 

trädfunktion där alla funktioner finns tillgängliga. De funktioner som du mest berörs av i det dagliga 

arbetet är: 

Uppdrag – I personens träd kan ni här se de uppdragsdokument som finns från handläggaren. 

Genomförandeplan – här skapar du genomförandeplanen. I denna ska en konkret beskrivning 

framkomma över de insatser som personen är beviljad. Den enskilde ska så långt som möjligt vara 

delaktig i sin genomförandeplan. Finns ingen genomförandeplan sedan tidigare ska en ny 

upprättas. Om det finns en genomförandeplan så kan denna kopieras och kopian ska därefter 

redigeras utifrån nuvarande situation och behov. 

Om personen tidigare har tillhört den somatiska delen av äldreomsorgen och behovet övergår till att 

verkställas inom demensorganisationen ska alltid en ny genomförandeplan upprättas eftersom 

mallen för genomförandeplan inom demensorganisationen ser annorlunda ut. 

Vårdplan – här kan du se de aktuella vårdplaner med åtgärder som finns och ska utföras av er i 

verkställigheten. Vårdplanen skapas av legitimerad personal. I första och främsta hand använder ni 

signeringslistor vid dokumentation av HSL-åtgärder. Vissa åtgärder handlar dock om exempelvis 

blodtrycksmätning och värdet som ni då får ska dokumenteras i vårdplanens uppföljningsdel.  

I vårdplanens uppföljningsdel använder ni begreppet patient och skriver med andra ord inte den 

enskildes namn. 

Journal – här sker den löpande dokumentationen. Det kan exempelvis vara när insatsen har 

påbörjats, avvikelser från genomförandeplanen, anhörigkontakt, uppföljning av 

genomförandeplanen, när behovet avslutas m.m. 
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När man klickat på journal i personens träd öppnas översiktsvyn på höger sida. Där öppnar du den 

sociala journalen. Därefter hamnar man i journalen och kan där antingen läsa tidigare anteckningar 

men även skapa nya. 

Om det saknas en social journal måste ni vända er till antingen enhetschef eller verksamhetsresurs 

så att någon av dessa upprättar en social journal. 

Vid journalskrivning kan dessa tre frågor vara till hjälp för att få med tillräcklig information: 

- Vad har hänt/iakttagelse? 

- Vad gjorde jag åt det/åtgärd? 

- Blev åtgärden bra/tillräcklig/uppföljning? 

Andra saker som är bra att tänka på: 

- vara försiktig med egna bedömningar 

- ställ aldrig egna diagnoser utan skriv istället symptom. Har ni överlämnat denna information 

exempelvis en sjuksköterska så ska ni ange med för- och efternamn vilken sjuksköterska det är. 

- skriv inget tyckande eller privata funderingar 

- undvik värdeladdade ord 
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Inloggning 

Treserva finns som en app och som verkställighetspersonal ska du välja den app som heter 

Treserva Genomförandewebb Prod. När du klickat på denna app kommer du till en 

inloggningsruta: 

 

Ange ditt användarnamn - som ska vara densamma användarnamn som du har vid inloggning till 

nätverket. 

Lösenord – om du inte har fått ett specifikt första lösenord av exempelvis din chef eller 

verksamhetsresurs kan du testa med disktrasa. Detta lösenord ligger som default i systemet när 

man loggar in första gången.  

Slutligen klicka på knappen Logga in. 

Vid din första inloggning uppmanas du att byta till ett eget personligt lösenord: 

 

Skriv in det lösenord du fick alternativt disktrasa under nuvarande lösenord. Under nytt lösenord 

skriver du ditt nya personliga lösenord.  

Klicka sedan på Byt lösenord. 
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Skrivbordet 

Skrivbordet är verkställighetens startbild. Du registrerar inga uppgifter direkt i startbilden. Det gör du 

i stället i de olika vyer som aktiveras beroende på vilken funktion du väljer i den vänstra delen av 

fönstret (trädvyn med mappar). 

Allra överst i fönstret visas information om vem som är inloggad. Där finns även funktioner för att 

byta lösenord och för att logga ut. 

Oavsett i vilken del av Genomförande webb som du för tillfället arbetar i kan du alltid komma tillbaka 

till startbilden genom att klicka på ikonen Mitt skrivbord i verktygsraden, direkt ovanför trädvyn i 

fönstrets vänstra sida. 

 

Verktygsraden i den översta delen av bilden 

 

Mitt skrivbord – oavsett var man är i genomförandewebben så kan man alltid klicka här för att 

komma tillbaks till startbilden. 

Sök - öppnar vyn Sök, där du kan söka efter Daganteckningar, Personer, Patientjournal- och 

vårdplansanteckningar (hämtade från patientjournalen i Windows-delen av Treserva), 

Genomförande dokument eller Bevakningar. Antalet flikar för olika typer av sökningar som visas är 

beroende av dina tilldelade behörigheter i Genomförande webb. 
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Meddelanden - Öppnar vyn Meddelanden, där du kan läsa både inkomna och skickade 

meddelanden. Du kan även besvara, vidarebefordra eller ta bort meddelanden, samt skicka ett nytt 

meddelande. 

Ugglan - När du klickar på ikonen för Ugglan visas ett länkbibliotek i den högra delen av vyn. 

Länkbiblioteket innehåller information som kan vara användbar i ditt arbete. 

Hjälp - När du klickar på ikonen öppnas ett nytt fönster för hjälpfunktionen i Genomförande webb. I 

den vänstra delen av fönstret finns en innehållsförteckning över samtliga hjälpavsnitt. 

Skrivbordsytan i startbildens högra del 

I den högra delen av skrivbordet finns ett antal paneler. Du expanderar eller minimerar en panel 

genom att klicka på pilarna i panelens högra del. 

 

Anslagstavla – under denna panel publiceras meddelanden och information från 

systemadministratören. 

Olästa meddelanden – under denna panel visas olästa meddelanden från din inkorg. När du 

klickar på ett oläst meddelande expanderas vyn nedåt och meddelandet visas under översikten för 

samtliga meddelanden i din inkorg (både lästa och olästa). Du kan då svara på, vidarebefordra eller 

ta bort meddelandet. 

Att göra – under denna panel visas att-göra-uppgifter som ännu inte registrerats som utförda för 

brukaren. Du kan gå direkt till en att-göra-uppgift genom att klicka på Öppna, för att i den vy som 

öppnas registrera uppgiften som utförd, ändra textinnehållet eller ta bort den. Du kan även ta bort 

en eller flera att-göra-uppgifter direkt under panelen genom att markera kryssrutan längst till höger 

och sedan klicka på Ta bort. Du ombeds bekräfta åtgärden innan att-göra-uppgifterna tas bort. 

Tillfälligt uppehåll – under denna panel visas personer med ett tillfälligt uppehåll som fortfarande 

är aktuellt, dvs. där till-och-med-datumet i kolumnen Period ännu inte har passerats. I kolumnen 

Datum visas det datum när det tillfälliga uppehållet registrerades för personen. För att ändra 

uppgifter om ett tillfälligt uppehåll klickar du på önskad rad. 

Delegering - under denna panel visas dina delegeringar. Delegeringar skapas i Delegering webb av 

en delegatör (legitimerad personal). Efter att delegatören har tilldelat dig en ny delegering visas den 

under panelen Delegering i Genomförande webb. 
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Trädvyn i startbildens vänstra del 

I trädvyn i vänstra delen av startbilden visas följande mappar: 

 

Skapa nytt - när man klickar upp denna funktion så kan man välja att skapa nytt meddelande. 

Väljer man detta så öppnas meddelandefunktionen i den högra delen av startbilden. 

Nya uppdrag - i denna mapp hamnar de uppdrag som kommer direkt från 

handläggaren/legitimerad personal alternativt via enhetschef/verksamhetsresurs. Uppdraget ska 

kvitteras för att visa att man har tagit emot det och planerar för verkställighet. 

Mina personer - här visas de personer vars uppdrag du har kvitterat i mappen Nya uppdrag, eller 

personer som du aktivt har valt att lägga till i mappen via funktionen Lägg till i mina personer. Den 

funktionen finns tillgänglig när personens huvudnod har expanderats i trädvyn. 

Mina enheter - här visas de enheter som du har behörighet till, t.ex. ÄO hemvård, FH LSS m.m. 

Under mappen Mina enheter finns även mappen Ej aktuella – avslutas. I den mappen visas 

personer för vilka inga pågående insatser längre finns inom den aktuella utförarenheten och som 

därför kan avslutas i Genomförande webb. När en person avslutas försvinner personen helt från 

Genomförande webb, även från mappen Mina personer. 

Sökresultat personer - här visas personer som du har markerat i ett sökresultat efter en sökning 

med hjälp av funktionen Sök, fliken Person. Personerna finns kvar i mappen så länge du är 

inloggad, men sparas inte mellan olika sessioner. Du kan enkelt spara en person som temporärt 

visas i mappen Sökresultat personer till mappen Mina personer genom att klicka på ikonen Lägg till 

mina personer. 
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Sökfunktionen 

Sök person 

Här kan du söka efter personer med pågående genomföranden (dvs. som har minst en pågående 

eller planerad insats), ej aktuella genomföranden (dvs. där inga pågående eller planerade insatser 

finns) eller avslutade genomföranden (där hela genomförandet har avslutats, eftersom inga 

pågående eller planerade insatser finns). 

När du klickar på en post i sökresultatet visas personen, med huvudnoden expanderad, under 

mappen Sökresultat personer i trädvyn i den vänstra delen av fönstret. Personer i den mappen finns 

endast kvar under den tid som du är inloggad. 

 

1. Klicka på Sök i verktygsraden i fönstrets övre del. Vyn Sök öppnas i den högra delen av 

fönstret, klicka på fliken Person. 

 

2. I fältet Välj verksamhet kan du välja att begränsa urvalet till att omfatta endast en specifik 

verksamhet. Med det förvalda alternativet Alla verksamheter sker sökning efter person i 

samtliga verksamheter som du har behörighet till. 

 

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 det förvalda alternativet Alla 

enheter sker sökning i samtliga utförare och utförarenheter. 
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4. Du kan ange ytterligare sökvillkor, som t.ex. personnummer, löpnummer, förnamn och 

efternamn. Du kan även ange endast en del av personnummer eller del av för- och 

efternamn, i valfri kombination. Om du t.ex. anger bokstaven A i fältet Förnamn ingår endast 

personer vars förnamn börjar på A i sökresultatet. Samma princip gäller för fälten 

Personnummer och Löpnummer. Om du t.ex. anger värdet 50 ingår endast personer vars 

person- eller löpnummer börjar på 50 i sökresultatet. Löpnummer är det unika nummer som 

systemet tilldelade genomförandet när det skapades. 

 

5. Du kan begränsa urvalet ytterligare baserat på genomförandets status, alternativt välja 

alternativet Alla: 

 Alla – Både pågående, avslutade och ej aktuella genomföranden inkluderas i 

sökresultatet. 

 Pågående genomförande – Endast pågående genomföranden inkluderas i sökresultatet, 

dvs. minst en pågående eller planerad insats finns i genomförandet. Detta är det förvalda 

alternativet. 

 Ej aktuella genomförande – Endast genomföranden utan några pågående insatser 

inkluderas i sökresultatet. 

 Avslutade genomförande – Endast genomföranden som har avslutats (från statusen Ej 

aktuella) inkluderas i sökresultatet. Med behörigheten Återöppna Genomförande kan ett 

avslutat genomförande återöppnas. 

 

6. Klicka på Sök. Personer som matchar sökvillkoren listas i den nedre delen av vyn. 

Observera att samma person kan förekomma flera gånger i sökresultatet, med olika 

genomföranden. Som standard sorteras sökresultatet efter personnummer i stigande 

ordning men du kan välja en annan sortering genom att klicka på önskad kolumnrubrik. 

 

7. Klicka på önskad post i sökresultatet. Personen visas under mappen Sökresultat personer i 

trädvyn i den vänstra delen av fönstret, med personens nod fullt expanderad för att visa 

underliggande alternativ. Du kan nu arbeta vidare med personen från mappen Sökresultat 

personer. Tänk på att personer i mappen Sökresultat personer inte sparas mellan olika 

inloggningssessioner. 

Sök dokumentation i genomförandet 

Funktionen är användbar för att på ett snabbt och enkelt sätt få en överblick över senast gjorda 

anteckningar i genomförandejournaler, genomförandeplaner och dokument, för en eller flera 

brukare. 

Du kan välja att söka efter genomförandejournaler, genomförandeplaner och dokument för en 

specifik person eller för samtliga personer på en eller flera enheter inom ett visst tidsintervall. Det 

går även att göra urval på nyckelord i genomförandejournaler (i den mån nyckelord har tilldelats 

journalanteckningarna). 
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1. Klicka på Sök i verktygsraden i fönstrets övre del. Vyn Sök öppnas i den högra delen av 

fönstret med fliken Daganteckningar förvald. Klicka på fliken Genomförande dokument. 

 

2. I fältet Välj enhet kan du begränsa urvalet till att omfatta en specifik utförarenhet inom den 

aktuella verksamheten. Med det förvalda alternativet Alla enheter sker sökning bland 

samtliga utförarenheter som du har behörighet till. 

 

3. I datumfälten under Visa anteckningar/dokument skrivna under perioden visas som standard 

ett datumintervall som sträcker sig från dagens datum och tre dagar bakåt i tiden. Fältet är 

obligatoriskt. Du kan ändra intervallet vid behov genom att placera markören i ettdera fältet 

och välja ett nytt datum från kalendern. Tänk på att från-och-med-datumet (vänstra fältet) 

alltid måste vara tidigare än till-och-med-datumet (högra fältet). 

 

4. Om du vill att sökningen endast ska omfatta en viss informationstyp avmarkerar du önskade 

kryssrutor vid Journal, Genomförandeplan och Dokument. Som standard är samtliga tre 

kryssrutor markerade, men du kan avmarkera en eller två i valfri kombination. 

 

5. Om du vill begränsa sökningen till att omfatta endast information relaterad till en specifik 

person anger du fullständigt personnummer i formatet ÅÅMMDD-NNNN under 

Personnummer. I fältet för sekelsiffra visas som standard 19, men du kan ändra detta vid 

behov. 

 

6. I fältet Nyckelord kan du begränsa sökningen till att endast inkludera genomförandejournaler 

där det nyckelord du anger har tilldelats en journalanteckning. Du kan endast ange ett 

nyckelord i fältet. Sökning på nyckelord har endast bäring på genomförandejournaler (dvs. 

sökalternativet Journal); sökresultatet för genomförandeplaner och dokument påverkas inte 

alls eftersom nyckelord inte används i dessa. 
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7. Om du vill att sökningen ska omfatta samtliga utförarenheter där personen förekommit under 

datumintervallet markerar du kryssrutan Sökningen inkluderar alla enheter där personen 

förekommit under perioden. Observera att denna funktion kräver särskild behörighet. Poster 

i sökresultatet som härrör från andra utförarenheter än din egen inkluderas inte i utskrifter, 

även om du har den särskilda behörighet som krävs för att utföra en sökning med kryssrutan 

markerad. 

Sök Patientjournal 

 

 

1. Klicka på Sök i verktygsraden i fönstrets övre del. Vyn Sök öppnas i den högra delen av 

fönstret med fliken Daganteckningar förvald. Klicka på fliken patientjournal. 

 

2. I fältet Välj enhet kan du begränsa urvalet till att omfatta en specifik utförarenhet inom den 

aktuella verksamheten. Med det förvalda alternativet Alla enheter sker sökning bland 

samtliga utförarenheter som du har behörighet till.  

 

3. I datumfälten under Visa anteckningar/dokument skrivna under perioden visas som standard 

ett datumintervall som sträcker sig från dagens datum och tre dagar bakåt i tiden. Fältet är 

obligatoriskt. Du kan ändra intervallet vid behov genom att placera markören i ettdera fältet 

och välja ett nytt datum från kalendern. Tänk på att från-och-med-datumet (vänstra fältet) 

alltid måste vara tidigare än till-och-med-datumet (högra fältet). 

 

4. Du kan välja typ av anteckning du vill läsa, journalanteckning eller vårdplansanteckning. 

 

5. Om du vill begränsa sökningen till att omfatta endast information relaterad till en specifik 

person anger du fullständigt personnummer i formatet ÅÅMMDD-NNNN under 

Personnummer. Du kan även söka på specifikt namn på brukaren. 
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Meddelandefunktionen 

Med funktionen Meddelanden kan du läsa och skicka meddelanden till andra användare i Treserva. 

Du öppnar meddelandefunktionen genom att klicka på Meddelanden i verktygsraden. Vyn 

Meddelanden öppnas och visar både lästa och olästa meddelanden i inkorgen, där olästa 

meddelanden indikeras med fetstil. 

Alternativt kan du klicka på ett meddelande under panelen Olästa meddelanden i vyn Mitt skrivbord. 

Även i detta fall kommer du till vyn Meddelanden, med den skillnaden att det specifika meddelande 

du klickade på visas i vyns nedre del. 

 

Länkarna i den övre delen av ett meddelande har följande funktioner: 

Ta bort - Tar bort meddelandet, utan att det placeras i en mapp av typen Borttagna meddelanden. 

Du ombeds därför bekräfta åtgärden innan meddelandet tas bort. 

Svara - Öppnar ett nytt meddelande, där fälten för mottagare och ämne är ifyllda automatiskt. Det 

ursprungliga meddelandet finns med i det nya meddelandet, under en heldragen linje i skrivytan. 

Svara alla - Öppnar ett nytt meddelande, där alla som fått det ursprungliga meddelandet finns 

angivna som mottagare. Det ursprungliga meddelandet finns med i det nya meddelandet, under en 

heldragen linje i skrivytan. 

Vidarebefordra - Öppnar ett nytt meddelande, där ämnesraden är ifylld automatiskt. Meddelandet 

kan vidarebefordras till valfritt antal mottagare. Det ursprungliga meddelandet finns med i det nya 

meddelandet, under en heldragen linje i skrivytan. 
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Läsa inkomna meddelanden 

1. Klicka på Meddelanden i verktygsraden. 

 

2. Inkorgen visas, med inkomna meddelanden sorterade efter datum. Det senast inkomna 

meddelandet visas högst upp i listan. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på 

valfri kolumnrubrik. 

 

3. Klicka på det meddelande du vill läsa. Olästa meddelanden i listan indikeras med text i fet 

stil. Det fullständiga innehållet i meddelandet visas i vyns nedre del. 

Besvara eller vidarebefordra meddelanden 

1. I ett meddelande klickar du på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra. Vyn expanderas och 

meddelandet visas. 

 

2. Om du har valt Svara är fältet Mottagare förifyllt med namnet på den person som har skickat 

meddelandet till dig. Vid valet Svara alla är fältet förifyllt med namnen på samtliga mottagare 

av det ursprungliga meddelandet. Vid valet Vidarebefordra är fältet tomt och du måste själv 

lägga till mottagare. 

 

3. Klicka på Mottagare för att adressera meddelandet till en eller flera mottagare (endast 

nödvändigt när du vidarebefordrar ett meddelande). Vyn nedan visas. 
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4. Du kan nu lägga till mottagare genom att antingen välja en färdig sändlista eller använda 

sökfunktionen för att hitta önskade mottagare: 

 Lägg till mottagare via en personlig eller gemensam sändlista genom att välja sändlista i 

fältet Välj sändlista, gemensam (g) eller personlig (p). När du har valt sändlista läggs alla 

mottagare som finns i sändlistan automatiskt till i fältet Mottagare. 

 Sök efter en eller flera mottagare genom att skriva hela efternamnet, eller första delen av 

efternamnet, i fältet Sök mottagare. Klicka sedan på Sök. Du markerar sedan ett eller 

flera namn i träfflistan genom att klicka på namnen. Tips: För att visa samtliga möjliga 

mottagare i sökresultatet lämnar du fältet Sök mottagare tomt och klickar på Sök. 

 

5. När du har markerat önskade mottagare klickar du på Lägg till mottagare. Vyn med själva 

meddelandet visas åter. 

 

6. Ange lämpligt ämne för meddelandet i fältet Ämne, om det inte redan är förifyllt, och skriv 

sedan själva meddelandetexten. 

 

7. Markera kryssrutan Begär svar om du vill att det ska framgå för mottagaren att du begär ett 

svar. 

 

8. Klicka på Skicka för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och visas i listan över 

skickade meddelanden. 

Skapa nytt meddelande 

1. Expandera mappen Skapa nytt överst i trädvyn och klicka på Nytt meddelande. Vyn 

Meddelanden öppnas i den högra delen av fönstret, där både lästa och olästa meddelanden 

visas i inkorgen. 
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2. I den nedre delen av vyn finns ett tomt meddelandeformulär. 

 

3. För information om hur du lägger till mottagare, se steg 3-5 i avsnittet Besvara eller 

vidarebefordra meddelanden ovan. 

Skapa nytt meddelande avseende viss person 

Du kan skapa ett nytt meddelande till valfri mottagare, där utgångspunkten är att innehållet i 

meddelandet ska vara relaterat till en specifik person (brukare). I det fallet klickar du på Nytt 

meddelande under personens huvudnod i trädvyn. 

I en högra delen av vyn visas då ett meddelande med ämensraden förifylld och du kan i textrutan 

skriva ditt meddelande och därefter skicka det till valda personer.  

Ta bort meddelanden 

Ett meddelande som du tar bort i Genomförande webb placeras inte i en mapp av typen borttagna 

meddelanden, något som är vanligt i många e-postprogram. Du ombeds därför alltid bekräfta 

åtgärden innan meddelandet tas bort. 

1. Klicka på länken Ta bort överst i själva meddelandet. 

 

2. Svara Ja på frågan om du verkligen vill ta bort meddelandet. Meddelandet tas bort. 
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Nya uppdrag 

Handläggare och HSL-personal fattar beslut om insatser och åtgärder. Dessa fördelas till 

utförarenheten direkt eller via enhetschef/verksamhetsresurs. Uppdragen hamnar i 

genomförandewebbens mapp Nya uppdrag. 

 

Expandera mappen Nya uppdrag genom att klicka på dess plustecken. När du gjort detta kan du se 

de uppdrag som är aktuella för de enheter du är behörig till. Om du vill se det specifika uppdraget 

måste du även expandera önskad person via plustecknet. 

I detta exempel är det ett uppdrag för Maja Troll avseende hjälp 

i hemmet.  

Expandera via plustecknet framför uppdragsnamnet hjälp i 

hemmet för att kunna få fram uppdragsdokumentet. Klicka 

därefter på dokumentet som är i pdf-format. 

Uppdragsdokumentet laddas ner och du kan läsa innehållet. 

 

 

 

 

 

När du har läst uppdragsdokumentet ska du även kvittera uppdraget. Detta gör du för att visa att 

verkställigheten har tagit emot uppdraget. 
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1. Klicka på uppdraget hjälp i hemmet och dess insatser listas på den högra sidan. I dagsläget 

är det beslutets från och med datum som framkommer efter varje respektive insats. 

Verkställighetsdatum (det datum ni utför insatsen första gången) framkommer med hjälp av 

insatsregistreringssystemet TES. 

 

2. Klicka på Kvittera. När du gjort detta försvinner personen från mappen Nya uppdrag. I 

personens sociala journal ska du göra en anteckning om uppdragskvittering. Använd 

rubriken Uppdrag kvitterat för denna anteckning. 
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Visa information om person 

För att visa information om en person måste du navigera till personens nod i trädvyn i den vänstra 

delen av fönstret. Du kan söka efter personer via funktionen Sök (fliken Person) och markera 

önskad person i sökresultatet. Personen visas då i mappen Sökresultat personer i trädvyn. Du kan 

även navigera till personen under någon av mapparna för utförarenheter under huvudmappen Mina 

enheter. 

I mappen Mina enheter finns de enheter som du är 

behörig till. I respektive mapp för utförarenhet (ex. 

hemvård norra) finns alla personer med uppdrag listade.  

Expandera mapparna med hjälp av plustecknet. 

 

 

 

 

 

 

 

Personens nod i trädvyn ser ut så här: 

 

När du klickar på huvudnoden för önskad person expanderas 

personens nod i trädvyn och samtliga underliggande val 

visas.  

De underliggande val som du är mest beroende av i ditt 

dagliga arbete är: 

Genomförandeplan 

Vårdplan 

Journal 
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Personens huvudnod 

 

När du klickar på personens huvudnod framkommer en översiktsvy på den högra sidan av bilden. 

 

I översiktsvyn visas uppgift om personnummer, namn och adress under rubriken Personuppgifter. 

Under rubriken Telefon/E-post visas kontaktuppgifter. Beroende på vilken övrig information som 

finns registrerad, i antingen Windows-delen av Treserva eller direkt i Genomförande webb, visas 

även information om Närstående, Referenspersoner, God man, Besöksinfo, Viktigt att veta och 

Nyckelnummer. 

Även paneler för Insatsöversikt, Samtycke, Smitta, Överkänslighet visas om sådan information finns 

registrerad. Du klickar på en panel för att expandera den och visa innehållet. 

Utskrift personuppgifter 

Från denna översiktsvy kan du även skriva ut personuppgifter för att sätta i ”kontorspärmen” där 

även utskrift av genomförandeplan och vårdplan ska finnas. Klicka på Utskrift personuppgifter som 

du hittar under panelerna i översiktsvyn. 

Personuppgifterna hämtas från den information som finns registrerad om personen på de olika 

flikarna i vyn Personuppgifter 
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Personuppgifter 

 

Här kan du registrera ytterligare uppgifter exempelvis om det finns fler närstående, telefonnummer, 

annan information som är viktig att veta. 

När du klickar på Personuppgifter visas dess innehåll på den högra sidan av bilden. Där klickar du 

på respektive flik som du vill lägga till uppgifter. För vissa flikar måste man spara per flik men du 

måste även sedan klicka på Spara person för att alla uppgifterna ska bli registrerade. 

 

 

Genomförande 

 

Genom att expandera noden Genomförande visas personens genomföranden på en eller flera 

enheter. Du ser dels pågående insatser men även avslutade. 

Nytt meddelande 

 

Om du klickar på Nytt meddelande från personens trädvy får meddelandet en automatisk koppling 

till denna person. I meddelandet blir ämnesraden automatiskt fylld med text exempelvis Meddelande 

avseende 19 360202-T000 Troll, Maja. 

Du väljer sedan själv till vem eller vilka detta meddelande ska skickas till. För information om hur du 

skickar ett meddelande se kapitel om meddelandefunktionen. 
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Uppdrag 

 

Via valet Uppdrag kan du visa en översikt över de uppdrag som finns registrerade för personen. 

1. När du klickar på Uppdrag så visas en översikt över personens uppdrag i den högra delen 

av vyn. 

2. Klicka på Öppna längst till höger på raden för önskat uppdragsnamn. Filen öppnas i Adobe 

Reader, där du kan granska informationen och skriva ut innehållet till valfri skrivare. 

Delaktighet/Medverkande 

 

Med funktionen Delaktighet/Medverkande kan du registrera vem eller vilka som varit med vid 

upprättandet av, alternativt uppdatering av, en genomförandeplan. Det går även att lägga till egna 

anteckningar vid registrering av delaktighet/medverkande. 

 

För registrering av ny delaktighet/medverkan klicka på Nytt möte/Registrera delaktighet 

 
Ange enhet och upprättandedatum som är det datum genomförandeplanen upprättades. Klicka 

sedan på Lägg till person för att lägga till de som varit delaktiga alternativt medverkande. Detta görs 

för varje person som medverkar, även personal.  
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Finns även möjlighet att lägga till kompletterande text i anteckningsfältet.  

När allt är ifyllt klickar du på Spara. 

Genomförandeplan 

 

Du öppnar vyn Genomförandeplaner genom att klicka på Genomförandeplan i trädvyn.  

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. 

 

Skapa ny genomförandeplan 

Du kan skapa en ny genomförandeplan på två olika sätt: antingen genom att kopiera en befintlig 

genomförandeplan eller genom att välja en fördefinierad formulärmall. Här beskrivs när man väljer 

en fördefinierad formulärmall. 

1. I fältet Genomförande väljer du den utförarenhet som genomförandeplanen ska vara 

kopplad till. 

 

2. Välj önskad formulärmall i fältet Mall. 

 

3. Om du har valt en BBIC-relaterad mall för genomförandet, och personen har en pågående 

BBIC-process, väljer du önskad process i fältet BBIC-process. 

 

4. Tilldela genomförandeplanen ett lämpligt namn i fältet Namn. Uppgiften är obligatorisk. 
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5. Vid Datum är från-och-med-datumet för genomförandeplanens giltighetsperiod förifyllt med 

dagens datum. Du kan ändra till ett framtida datum genom att placera markören i fältet och 

välja ett nytt datum från kalendern som visas. 

6. Vid behov kan du ange ett till-och-med-datum i det andra fältet vid Datum. Om du lämnar 

fältet tomt är genomförandeplanen giltigt tills vidare ("tv"). 

 

7. Klicka på Skapa plan. Genomförandeplanen öppnas i en egen vy, redo för inmatning av 

uppgifter under de olika rubrikerna. 

 

 

8. För att ange vilka personer som varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen 

markerar du kryssrutan Delaktighet och anger personernas namn i textfältet direkt under 

kryssrutan. 

 

9. För att ange datum för uppföljning av genomförandeplanen markerar du kryssrutan 

Uppföljning och placerar markören i fältet direkt under kryssrutan. Du väljer sedan ett datum 

från kalendern som visas. 

 

10. Navigera mellan de olika rubrikerna och tillför information med hjälp av tillhörande textfält, 

kryssrutor och alternativknappar. Obligatoriska rubriker indikeras med asterisk (*). 

11. Klicka på Spara när du är klar. 

 

12. När du är färdig med hela genomförandeplanen och sparat den ska du skrivskydda genom 

att klicka på Skrivskydd som du hittar längst ner. 

 

13. Därefter öppnar du drop down listen med texten [Välj åtgärd]. Klicka på Utför när du har valt 

en åtgärd. 
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 Spara till ÄO SoL alt FH LSS alt FH SoL – med denna åtgärd sparas 

genomförandeplanen till handläggarens skrivbord.  

 Skriv ut – med denna åtgärd skapas en utskrift av genomförandeplanen 

 Spara till Genomförande – med denna åtgärd sparas genomförandeplanen till 

enhetschefens/verksamhetsresursens skrivbord. 

 

14. Klicka slutligen på Stäng. 

Skapa ny genomförandeplan baserad på en kopia av befintlig plan 

All information som finns angiven under rubriker i den genomförandeplan du väljer att kopiera från 

kommer att finnas med i den nya genomförandeplanen. Du kan ändra och lägga till information i den 

nya genomförandeplanen, allt efter behov. 

När du sparar den kopierade genomförandeplanen visas följande fråga, om den genomförandeplan 

som du kopierade från är pågående: Vill du avsluta tidigare plan med avslutsdatum [ÅÅÅÅ-MM-

DD]? [Ja/Nej]. Om du svarar Ja på frågan avslutas den genomförandeplan som du kopierade från 

med det avslutsdatum som visas (normalt en dag bakåt i tiden). Den avslutade 

genomförandeplanen kommer fortfarande att visas i sammanställningen i vyn Genomförandeplaner. 

Om du svarar Nej på frågan fortsätter den tidigare genomförandeplanen att vara pågående, 

parallellt med den nya kopian. Syftet med frågan är att undvika att det finns flera pågående 

genomförandeplaner för samma person, med koppling till samma utförarenhet. 

1. Expandera personens nod i trädvyn och klicka på Genomförandeplan. Vyn 

Genomförandeplaner visas i den högra delen av fönstret, med befintliga 

genomförandeplaner i en listvy i fönstrets nedre del. 

 

2. Klicka på Öppna längst till höger på raden för den genomförandeplan som du vill basera den 

nya planen på. Genomförandeplanen öppnas i en egen vy. 

 

3. Klicka på Kopiera längst ned i formuläret. En kopia skapas genast. 

 

4. Tilldela genomförandeplanen ett lämpligt namn i fältet Namn längst upp i formuläret. 

Uppgiften är obligatorisk. Observera att fältet Namn inte visas i en genomförandeplan 

baserad på en kopia av en genomförandeplan med koppling till BBIC. 

 

5. För att ange vilka personer som varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen 

markerar du kryssrutan Delaktighet och anger personernas namn i textfältet direkt under 

kryssrutan. 

 

6. För att ange datum för uppföljning av genomförandeplanen markerar du kryssrutan 

Uppföljning och placerar markören i fältet direkt under kryssrutan. Du väljer sedan ett datum 

från kalendern som visas. 

 



Sida 28 (41) 

 
 

7. Navigera mellan de olika rubrikerna och tillför information med hjälp av tillhörande textfält, 

kryssrutor och alternativknappar. 

 

8. Klicka på Spara när du är klar. Frågan Vill du avsluta tidigare plan med avslutsdatum [ÅÅÅÅ-

MM-DD]? [Ja/Nej] visas om den genomförandeplan som du kopierade från var pågående. 

Svara Ja på frågan för att säkerställa att endast en pågående genomförandeplan finns för 

personen inom en och samma utförarenhet. Meddelandet Genomförandeplan sparad visas. 

 

9. Klicka på Stäng. Om samtliga obligatoriska uppgifter är ifyllda i formuläret visas frågan Vill 

du skrivskydda formuläret? [Ja/Nej]. Om du svarar Ja på frågan visas meddelandet 

Genomförandeplan sparad till genomförande. Du återkommer till vyn Genomförandeplaner, 

där genomförandeplanen indikeras med röd text i listvyn om du valde att skrivskydda den. 

Vid skrivskydd sparas även genomförandeplanen till vyn Dokumentation i pdf-format. Om du 

svarar Nej på frågan om skrivskydd indikeras genomförandeplanen med svart text i vyn 

Genomförandeplaner, och den sparas inte till vyn Dokumentation i pdf-format. 

Avsluta genomförandeplan 

1. Expandera personens nod i trädvyn och klicka på Genomförandeplan. Vyn 

Genomförandeplaner visas i den högra delen av fönstret. 

 

2. I listvyn över sparade genomförandeplaner klickar du på Öppna för önskad 

genomförandeplan. Genomförandeplanen öppnas i en egen vy. 

 

3. Vid Period, längst upp i formuläret, anger du önskat avslutsdatum (till-och-med-datum) i 

fältet till höger om datumet för giltighetsperiodens startdatum (från-och-med-datum). 

 

4. Klicka på Spara när du är klar. Meddelandet Genomförandeplan sparad visas. 

 

5. Klicka på OK i meddelandet och sedan på Stäng. Du återkommer då till vyn 

Genomförandeplaner, där den avslutade genomförandeplanen visas i listvyn i fönstrets 

nedre del. 

Vårdplan 

 

Uppgifter från personens vårdplan hämtas från patientjournalen i Windows-delen av Treserva. I 

Genomförande webb kan du lägga till ny information under rubriken Uppföljning. Informationen 

överförs automatiskt till vårdplanen i Windows-delen. 

Du kan filtrera visningen av vårdplaner genom att välja en specifik enhet i fältet Enhet och sedan 

klicka på Uppdatera. 

För att visa framtida vårdplaner, som ännu inte börjat gälla, markerar du kryssrutan Visa framtida 

insatser och klickar på Uppdatera. 
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Den eller de vårdplaner som är aktuella listas som paneler. Information om vårdplansnamnet, 

åtgärden, genomförandeperiod och enhet visas på själva panelen. Expandera panelen genom att 

klicka på den. 

 

Expanderad vårdplanspanel visar problem, mål och åtgärd.  

För att lägga till notering om uppföljning klicka på Ny uppföljning som du finner längst till höger på 

vårdplanspanelen. En ny vy öppnas. 
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1. Skriv dina noteringar kring uppföljningen i textfältet. 

 

2. Klicka på Spara när du är klar. Ändringarna sparas och vyn återgår till utgångsläget. 

Noteringen tilldelas automatiskt innevarande datum. 

Skriv ut vårdplan 

 

1. Klicka på Utskrift högst upp i vyn Vårdplan och välj att öppna pdf-filen som har skapats. 

 

2. Filen öppnas i Adobe Reader, där du kan förhandsgranska innehållet och sedan skriva ut 

informationen till valfri skrivare. 

Dokumentation 
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Med funktionen Dokumentation kan du skapa enkla dokument samt läsa dokument som är skapade 

i Genomförande webb. I dagsläget finns det en dokumentationsmall tillgänglig ”Viktigt att veta” som 

kan användas till detta ändamål. 

Skapa nytt dokument 

1. Välj eller sök fram den person som du vill skapa ett nytt dokument för. 

 

2. Klicka på Dokumentation i den vänstra delen av fönstret, under vald person. 

Dokumentsammanställningen visas i den högra delen av vyn. 

 

3. I fältet Välj enhet väljer du den utförarenhet som dokumentet ska kopplas till. 

4. I fältet Välj mall väljer du lämplig mall för dokumentet.  

5. I fältet Ange dokumentnamn anger du ett kort och koncist namn för dokumentet. Det namn du 

anger kommer att visas under kolumnen Dokumentnamn i dokumentsammanställningen. 

6. Klicka på Skapa nytt dokument. Rubriker hämtas från mallen och visas som expanderbara fält 

i en ny vy. För att skriva text under en rubrik klickar du på själva rubriken; ett textfält öppnas då 

under rubriken. För att öppna samtliga textfält i dokumentet klickar du på Öppna alla rubriker i 

den övre högra delen av vyn. 

7. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. 

8. Du kan även välja att skrivskydda dokumentet genom att klicka på Skrivskydda och sedan 

svara Ja på frågan om du vill skrivskydda. I dokumentsammanställningen indikeras ett 

skrivskyddat dokument med röd text. Viktigt: Skrivskyddet för ett dokument kan inte hävas, 

varken temporärt eller permanent. 

9. Klicka på Stäng för att återgå till dokumentsammanställningen. Dokumentet listas nu i 

dokumentsammanställningen, där du kan förhandsgranska och skriva ut det, eller öppna det på 

nytt för att göra ändringar eller kompletteringar. 

Journal 
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För att öppna vyn Journal för en person klickar du på Journal under vald person i den vänstra delen 

av fönstret. En journalsammanställning visas då i den högra delen av vyn, där du kan öppna önskad 

journal och lägga till nya journalanteckningar. 

Lägg till ny journalanteckning 

1. Välj eller sök fram önskad person. 

 

2. Klicka på Journal under vald person i den vänstra delen av vyn. Befintliga journaler visas i 

journalsammanställningen i den övre högra delen av vyn. 

 
 

3. Klicka på Öppna som du ser på bildens högra sida. Vyn expanderas och nya textfält visas i 

den högra delen. 

 
 

4. Klicka på Skapa ny. 
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5. I fältet Händelsedatum är dagens datum förvalt. Du kan vid behov ändra till ett tidigare 

datum genom att klicka i fältet och välja datum från kalendern. Fältet är obligatoriskt. 

 

6. I fältet Rubrik anger du en lämplig rubrik för journalanteckningen. Du kan även välja en 

rubrik som är förkonfigurerad för mallen. De förkonfigurerade alternativen visas när du 

placerar markören i fältet. Fältet får inte vara tomt. 

 

7. Om nyckelord finns kopplade till mallen kan du markera ett nyckelord i fältet Nyckelord – 

valbara och sedan klicka på högerpilarna. Nyckelordet flyttas då till fältet Nyckelord – valda. 

Nyckelkord kan användas som urvalsparameter vid en sökning efter journalanteckningar i en 

journal. 

 

8. Skriv journalanteckningen i fältet Text. 

 

9. Klicka på Spara när du är klar. Du blir därefter ombedd att välja befattning.  

 

10. Välj en befattning och klicka på OK. Journalanteckningen läggs till i listan över befintliga 

journalteckningar. Innehållet visas i sin helhet till höger om listan, tillsammans med 

information om eventuellt nyckelkord, vem som skapat journalanteckningen och datum för 

när den senast sparades. 
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Klicka på Stäng journal i vyns övre högra del för att återgå till journalsammanställningen. 

Läsa journalanteckningar 

1. Välj eller sök fram önskad person. 

 

2. Klicka på Journal under vald person i den vänstra delen av fönstret. Befintliga journaler visas 

i journalsammanställningen i den högra delen av vyn. 

 

3. Klicka på Öppna för den journal i sammanställningen som du vill läsa. 

 

4. Under Visa journalanteckningar under perioden kan du ange ett datumintervall samt välja en 

rubrik och ett nyckelord för att avgränsa sökresultatet. Ange dina sökvillkor och klicka på 

Sök. 

Eller: 

För att visa alla tidigare journalanteckningar klickar du på Sök, utan att ändra datumintervall 

och utan att välja en rubrik eller ett nyckelord. 

 

5. I den nedre delen av vyn listas sökresultatet sorterat efter datum i omvänd kronologisk 

ordning, dvs. den senaste anteckningen visas överst i listan. 

 

6. Klicka på önskad journalanteckning i sökresultatet, där varje anteckning listas med datum, 

rubrik och namn på den person som gjort anteckningen. Anteckningen visas till höger om 

sökresultatet. 

 

7. Klicka på Stäng journal i vyns övre högra del för att återgå till journalsammanställningen. 

Rätta journalanteckningar 

När du skrivit och sparat en journalanteckning skrivskyddas den automatiskt när du stänger 

journalen. Du kan rätta text i en journalanteckning som är skrivskyddad, men endast om 
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journalanteckningen är skapad i Genomförande webb. Journalanteckningar i en journal som är 

avslutad kan inte rättas. 

1. Välj eller sök fram önskad person. 

 

2. Klicka på Journal under vald person i den vänstra delen av fönstret. Befintliga journaler visas 

i journalsammanställningen i den högra delen av vyn. 

 

3. Klicka på Öppna för den journal i sammanställningen som du vill rätta.  

 

4. I den vy som öppnas visas en sammanställning över journalanteckningarna i omvänd 

kronologisk ordning, dvs. den senast gjorda anteckningen visas överst i listan.  

 

5. Klicka på önskad 

journalanteckning i 

sammanställningen. 

 

6. Klicka på Rätta anteckning. 

Vyn, som du ser här höger 

om denna text, öppnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Markera den text, eller det enstaka ord, som du vill ändra i fältet Markera det som ska 

ändras och klicka på Välj. Den markerade texten flyttas till fältet Rätta texten i denna ruta. 

 

8. Placera markören i texten, eller ordet, och gör dina ändringar. 

 

9. Klicka på Spara när du är klar, och sedan på Stäng. 

 

10. Välj befattning och klicka på OK.  

 

11. Klicka på Stäng journal i vyns övre högra del för att återgå till journalsammanställningen. 
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Söka journalanteckningar 

Samtliga anteckningar i journalen visas i listan med poster när du öppnar journalen. Du behöver 

endast använda sökfunktionen när du vill avgränsa antalet poster i listan till journalanteckningar 

med ett specifikt nyckelord eller rubrik. Du kan även avgränsa antalet poster i listan till en mer 

specifik datumperiod med hjälp av sökfunktionen. 

 

Avsluta journal 

Det går inte att lägga till nya journalanteckningar i en journal som är avslutad. Journalen i sin helhet 

skrivskyddas i samband med att den avslutas. Du kan däremot öppna en avslutad journal för att 

läsa anteckningar och du kan även skriva ut journalen. 

Journalen kan ej avslutas i genomförandewebben utan detta hanteras av verksamhetsresurs 

alternativt enhetschef. 

Skriva ut journal 

Journalen kan skrivas ut och detta kan göras från journalsammanställningen.  

 

Du måste alltid ange en anledning till utskriften. Uppgiften loggas och kan granskas vid behov. 
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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. 

Lägg till ny uppgift i att-göra listan 

1. Välj eller sök fram 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 har blivit 

utförda. 

 

3. Klicka på Ny uppgift i den högra delen av vyn. Vyn nedan öppnas. 
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I fältet Enhet väljer du den utförarenhet som 

uppgiften ska kopplas till.    

I fältet Datum är dagens datum förvalt. Du kan 

ändra datum vid behov genom att placera 

markören i fältet och välja ett datum från 

kalendern som visas.   

I fältet Att göra skriver du in en kort och koncis 

”rubrik” för den uppgift som ska utföras. 

 I fältet Beskrivning kan du komplettera med en 

mer utförlig beskrivning av uppgiften. 

Klicka på Spara när du är klar. 

 

 

 

 

 

Markera uppgift i att-göra listan som utförd 

1. Välj eller sök 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.  

 

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. 

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. 



Sida 39 (41) 

 
 

Textfälten öppnas i redigerbart läge. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara. 

Ta bort en att-göra-uppgift 

1. Välj eller sök fram den person som du vill ta bort en att-göra-uppgift för. 

 

2. Klicka på Att göra i den vänstra delen av fönstret, under vald person. 

 

3. Klicka på Öppna längst till höger på raden för den uppgift du vill ta bort. 

 

4. När uppgiften har öppnats klickar du på Ta bort i den nedre delen av vyn. Du ombeds 

bekräfta åtgärden. 

 

5. Svara Ja på frågan som visas för att ta bort att-göra-uppgiften. Du återkommer till översikten 

över att-göra-uppgifter. 

Tips: Du kan även ta bort att-göra-uppgifter som ännu inte blivit utförda direkt från panelen Att göra i 

skrivbordsytan. 
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Avsluta genomförande i genomförandewebben 

I mappen Ej aktuella - avslutas visas personer för vilka inga pågående eller planerade insatser 

längre finns inom den aktuella utförarenheten, och där genomförandet därför kan avslutas. 

När ett genomförande har avslutats visas inte längre personen i Genomförande webb, med ett 

undantag: Om du har lagt till personen i mappen Mina personer måste du ta bort personen från den 

mappen manuellt efter att genomförandet har avslutats. 

 

Ej aktuella-avslutas hittar du i mappen Mina enheter. 
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1. Klicka på mappen Ej Aktuella - avslutas i trädvyn. Mappen expanderas och undermappar för 

utförare och utförarenheter visas. Expandera önskad mapp tills du hittar den person vars 

genomförande du vill avsluta. 

 

2. Expandera personens nod i enhetsmappen. 

 

3. Klicka på noden Avsluta längst ned. Vyn Avsluta genomförande visas i den högra delen av 

fönstret. 

 

4. 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). Viktigt: Om det finns 

pågående genomförandeplaner inom ramen för det genomförande du vill avsluta visas 

följande meddelande när du klickar på Avsluta: Oavslutade genomförandeplaner avslutas 

med samma avslutsdatum som genomförandet, vill du fortsätta? När du klickar OK i 

meddelandet tilldelas pågående genomförandeplaner automatiskt samma avslutsdatum som 

genomförandets avslutsdatum, dvs. innevarande datum. 

Tänk på! Innan ni avslutar ett genomförande behöver ni säkerställa att dokumentationen är klar 

samt att ni avslutar genomförandeplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


