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INLOGGNING 
 

Treserva hittar du i nätapplikationer under startmenyn: 

 
 

Som handläggare väljer man att logga in i Treserva 

produktionsdatabas. En inloggningsruta öppnas där du ska ange 

användarnamn och lösen. 

 

 
 

Användarnamn = samma användarnamn som när du loggar in i datorn  

t ex tiaojol 

Lösen = första gången anger du disktrasa. När du sedan trycker på 

”logga in”-knappen kommer en ny ruta öppnas där du anger ett nytt och 

personligt lösenord. 
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När du loggar in i Treserva kommer du till Skrivbordet, som är en av 

Treservas mest centrala funktioner. På skrivbordet återfinns 

information som användaren arbetar med t ex aktualiseringar och 

aktuella ärenden. I visningsytan i den högra delen finner du 

anslagstavlan samt olästa och skickade meddelanden. Under 

anslagstavlan visas information riktad till användare i Treserva som ex 

när uppdateringar i programmet kommer ske.   

 

 
 

Om du behöver hjälp och vägledning kring funktioner och rutiner i 

Treserva kan du använda det inbyggda hjälpsystemet. I hjälpsystemet 

finns dels övergripande beskrivningar av vad du kan göra i ett visst 

fönster, dels detaljerade steg-för-steg beskrivningar av hur du utför 

en viss uppgift.  

 

Hjälpfunktionen når du från skrivbordet eller via F1-knappen. Om du 

använder F1-knappen öppnas det hjälpavsnitt som är aktuellt för just 

det fönster som är aktivt i Treserva. 
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AKTUALISERING 
Aktualisering används för att registrera allt som kommer in via post, 

telefon eller på annat sätt som gäller bland annat ansökan, anmälan 

m.m.  

 

Registrera inkommen ansökan 

 

 
 

För att registrera en inkommen aktualisering tryck på ikonen som ser 

ut som en väckarklocka. Du kan även välja aktualisering via Genvägar i 

menyraden. 

 

                                                     

                                                               

               

 1.                  2.                  3.                4.      5. 

    

  6.              

   

  

  

  

  

  

   7. 

  

  

  

8. 9.                                     

 

                                                                     10.   

 

I detta fönster är det ett antal fält som ska fyllas i: 

1. Här anges mottagande enhet t ex ÄO Biståndsenhet. 
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2. I denna ruta väljer man den person som mottagit aktualiseringen. 

3. Vilken befattning har den mottagande personen t ex 

biståndsbedömare. 

4. Datum som aktualiseringen mottogs. 

5. I fältet verksamhet väljs den verksamhet som aktualiseringen 

kommer att tillhöra. 

6. Här registreras personuppgifterna om den person som 

aktualiseringen gäller. Detta kan göras via befolkningsregistret. 

7. I detta textfält skriver du en kort sammanfattning om vad 

aktualiseringen gäller.  

8. I fältet preliminär ärendetyp anger du preliminär ärendetyp t ex 

ÄO SoL. 

9. I fältet avser anger du vad aktualiseringen avser. Klicka på pilen till 

höger för alternativ. 

10. Klicka på nästa för att fortsätta med registrering av uppgifter i 

aktualiseringen. Du kommer då komma till ett nytt fönster där 

ytterligare uppgifter ska fyllas i. 

 

     

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. 

          2. 

           3.                              5. 

 

 

                                                                      6. 

 

Det du antecknade i textfältet i föregående fönster följer med 

automatiskt till detta fönster. 
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I detta fönster ska dessa uppgifter fyllas i: 

1. I fältet ankomstsätt anger du hur aktualiseringen inkommit t ex 

telefon eller personlig kontakt. 

2. I fältet ankom ifrån anger du vem ansökan inkom ifrån. Klicka på 

pilen till höger för alternativ t ex den enskilde. 

3. Om det är någon annan än den enskilde som lämnat uppgifterna kan 

relevanta uppgifter om denna person föras in här.  

4. I fältet fullmakt anger du om och på vilket sätt fullmakt givits eller 

inte givits. 

5. I rutan kontaktinfo (avser kontakter för den som registrerats i 

fältet ankom ifrån) antecknar du bland annat kontaktens 

telefonnummer. 

6. När du fyllt i alla uppgifter trycker du på slutför. Därefter kommer 

du till aktualiseringens grundbild. 

 

Aktualisering - grundbild 

 

  

I grundbilden för aktualisering visas de uppgifter som finns 

registrerade för aktualiseringen. Du kan lägga till uppgifter, ändra 

uppgifter eller avsluta aktualiseringen. 
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I verktygsraden finns ett antal ikoner för snabbval:  

Spara, Skriv ut aktualisering, Ta bort (kräver särskild behörighet), 

Berörda personer, Byt Ärendetyp, Byt enhet/ansvarig, Samtycke, Ta 

bort avslut (kräver särskild behörighet), Normkalkyl, Befolkning, 

Hjälp, Meddelande, Dokument-sammanställning, Besöksinfo, 

Närstående Tidbokning och Bevakning. 

 

I rutan grunduppgifter finns information om handläggande enhet, 

ansvarig person och befattning. I rutan Personuppgifter visas 

information om personnummer, namn och adress, samt relation till 

aktualiserad person. I trädvyn i fönstrets nedre vänstra del visas 

uppgifter som finns i registrerade för aktualiseringen, som t.ex. 

Inkommet, Anteckning, Dokument, Förslag till beslut samt Fördela och 

avsluta. När du markerar en av uppgifterna i trädet visas tillhörande 

detaljer i rutan till höger om trädet. 

 

Inkommet 

 

 
 

Rubriken Inkommet finns överst i trädvyn i en aktualisering. Under 

Inkommet visas de anmälningar, ansökningar etc. som registrerats i 

aktualiseringen. Expandera vyn vid behov genom att klicka på 

plustecknet vid rubriken.  
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Markera den inkommetrad i trädvyn som du vill få mer information om. 

Tillhörande information visas på högra sidan med uppgifter om 

ärendetyp, orsak, ankomstsätt, ankom från, fullmakt etc. I textfältet 

längst ned visas den text som noterades i fönstret Nya inkommet-

uppgifter vid registreringen.  

 

För att ändra eller lägga till uppgifter klickar du på knappen Öppna. 

Vyn Inkommetuppgifter öppnas. Gör dina ändringar i den första vyn 

som visas och klicka sedan på knappen Nästa för att se om ytterligare 

ändringar behöver göras.  

Klicka på Slutför i vyn Inkommetuppgifter för att spara dina 

ändringar. Om knappen Slutför inte visas måste du först klicka på 

Nästa. Du kommer då tillbaka till grundfönstret för aktualiseringen. 

Skapa ny inkommet i aktualisering 

 

 
 

I en befintlig aktualisering kan du registrera en ny ansökan, anmälan 

etc. som då automatiskt registreras på samma person i den befintliga 

grundbilden. Detta sker med hjälp av funktionen Ny inkommet. 

 

 

 



  Sida 
  11(55) 

 

  11 

Gör så här:  

1. Sök fram den tidigare registrerade aktualiseringen från 

skrivbordet.  

2. Markera raden Inkommet i trädvyn och klicka på knappen Ny 

inkommet i fönstrets högra sida. Vyn Inkommetuppgifter öppnas.  

3. Registrera grunduppgifter (uppgift om verksamhet kan inte ändras) 

i den första vyn av två i Inkommetuppgifter och klicka sedan på 

Nästa. Vy nummer två visas, där du fyller i uppgifter om Ankomstsätt, 

Fullmakt, Kontaktinfo m.m.  

4. Klicka på Slutför när du är klar. Fönstret stängs och grundbilden 

för aktualiseringen visas åter.  

I grundbilden för aktualisering har nu ytterligare en rad skapats under 

Inkommet (i trädvyn) för den nya ansökan eller anmälan, daterad med 

aktuellt datum. 

 

 
 

 

Skapa ny anteckning i aktualisering 

 

Rubriken Anteckning finns i trädvyn i grundbilden för en aktualisering. 

Om rubriken expanderas visas samtliga anteckningar, där datumet när 

anteckningen skapades inleder rubriken. 

 

Vid varje registrering av en ny aktualisering lägger systemet 

automatiskt till en anteckning med namnet Ny aktualisering, där 

texten är hämtad från den anteckning som gjordes i vyn 

Inkommetuppgifter. Utöver denna anteckning kan du skapa nya 

anteckningar utifrån fördefinierade rubriker.  

 

Viktigt: Anteckningar av detta slag inte ska förväxlas med 

journalanteckningar, som också kan användas i en aktualisering om en 

journal öppnas.  

 

Gör så här för att skapa en ny anteckning:  

1. Klicka på rubriken Anteckning i trädvyn till vänster. Expandera 

rubriken vid behov för att visa befintliga anteckningar.  

2. Klicka på Ny.  
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3. Välj lämplig Rubrik för anteckningen. Klicka på pilen till höger för 

alternativ.  

4. Skriv anteckningen i textfältet. Tips: Om du vill ha automatisk 

stavningskontroll kan du högerklicka i skrivytan och välja Kontrollera 

stavning medan du skriver från snabbmenyn Viktigt: När markören 

är placerad i skrivytan använder du tangenten Tab för att flytta 

markören till förinställda tabbstopp. För att komma ur detta lägga och 

istället använda tangenten Tab för att komma till fönstrets menyer, 

knappar, kryssrutor etc. trycker du på tangenterna Ctrl + I.  

5. Klicka på Lägg till.  

6. Klicka på Spara för att spara anteckningen. 

 

Läsa anteckning i aktualisering 

 

Gör så här för att läsa en anteckning i en aktualisering:  

1. Klicka på Anteckning i trädet till och klicka på + för att se 

underliggande anteckningar.  

2. Markera den anteckning du vill läsa. Anteckningen visas i fönstrets 

högra del.  

Du kan även ändra eller ta bort en anteckning i aktualisering. 

Observera att du inte kan ändra eller ta bort en anteckning med 

rubriken Ny aktualisering (som skapas automatiskt i samband med att 

aktualiseringen skapas).  

 

Gör så här för att ändra eller ta bort en anteckning:  

1. Klicka på Anteckning i trädet till vänster och klicka på + för att se 

underliggande anteckningar.  

2. Markera den anteckning du vill ändra eller ta bort. Anteckningen 

visas i fönstrets högra del.  

3. Om du har gjort ändringar eller tillägg i texten klickar du på Lägg 

till och sedan Spara.  

4. Om du vill ta bort anteckningen klickar du på Ta bort och sedan på 

Spara. 

Dokument i aktualisering 

 

Rubriken Dokument finns i trädvyn i en aktualisering. Genom att klicka 

på Dokument visas en förteckning över alla dokument knutna till 

aktualiseringen. I dagsläget har vi inga dokumentmallar knutna till 

aktualiseringen. 
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Samtycke vid aktualisering 

 

Vid en aktualisering kan det bli aktuellt att registrera om den 

aktualiserade personen lämnar samtycke till att information lämnas ut 

till eller hämtas från andra myndigheter och vårdgivare.  Detta sker 

via funktionen samtycke, som du når via menyvalet Arkiv - Samtycke, 

alternativt genom att klicka på ikonen i verktygsraden. 

 

 
 

För mer information kring samtycke läs kapitlet Samtycke. 

Besöksinformation i aktualisering 

 

Via menyvalet Person - Besöksinfo i grundbilden för en aktualisering 

kan du visa kontaktuppgifter för personen.  

 

Om inga kontaktuppgifter finns registrerade kan du lägga till 

uppgifter av valfri typ, som t ex telefon bostad, mobiltelefon eller e-

postadress. Du kan även redigera befintliga kontaktuppgifter eller ta 

bort irrelevanta sådana. 

Närstående i aktualisering 

 

Via menyvalet Person - Närstående i grundbilden för en aktualisering 

kan du registrera information om närstående personer till den 

aktualiserade personen.  

 

Om närstående personer redan finns registrerade kan du redigera 

personuppgifter för respektive person, alternativt ta bort en person. 

Berörda personer i aktualisering 

 

Fönstret Berörda personer visar detaljerad adress- och 

kontaktinformation för samtliga personer i aktualiseringen, inklusive 

den aktualiserade personen själv (huvudpersonen). Om du hämtade in 

uppgifter om berörda personer från befolkningsregistret när du 

registrerade en aktualisering listas dessa i fönstret, i annat fall listas 

endast huvudpersonen.  
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Du kan redigera vissa uppgifter, lägga till nya personer manuellt eller 

hämta från befolkningsregistret, samt ta bort personer. Gemensamt 

för personer som läggs upp i berörda personer är att de står i relation 

till huvudpersonen på något av följande sätt: make/maka, sambo, 

partner, fader, moder, vårdnadshavare, barn eller ”annan”.  

 

Du öppnar fönstret genom att i en aktualisering välja Person – Berörda 

personer. Du kan också klicka på ikonen Berörda personer i 

verktygsraden. 
 

 
 

För att lägga till en ny berörd person, gör så här: 

1. Välj menyn Person - Berörda personer i en aktualisering. Fönstret 

Berörda personer öppnas.  

2. Klicka på knappen Ny i fönstrets nedre högra del. Eventuella 

uppgifter i fälten töms och knappen Befolkning i fönstrets övre del 

aktiveras.  

3. Om du vill hämta uppgifter från befolkningsregistret klickar du på 

knappen Befolkning. Fönstret Befolkning – Sökbild öppnas.  

4. Du kan även registrera in uppgifter om ny person manuellt.  

 I fälten Personnummer, Ålder och Kön, samt fälten 

Efternamn, Förnamn, Tilltalsnamn och Adresstyp anger 

du relevant information. Likaså i fälten Civilstånd, 

Medborgarskap, Modersmål, Kontaktspråk. Klicka på pilen 

för alternativ.  

 Om personen inte har ett fullständigt personnummer 

skriver du in de sex första siffrorna och klickar på TF 

för att få ett tillfälligt personnummer. Fönstret 

Tillfälligt personnummer öppnas:  

 Markera rätt kön - Man eller Kvinna.  

 Klicka på Ny om personen inte tidigare förekommit i 

Treserva. Informationen läses upp i Berörda personer 

med ett tillfälligt personnummer, där den del av 

personnumret som följer direkt efter födelsedatum 

inleds med ett T (följt av tre siffror).  

 Om personen redan finns upplagd i Treserva så listas 

personen i fönstret Tillfälligt personnummer. Markera 

personen och klicka på Välj. Information läses upp i 

Berörda personer.  
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 I fältet Vårdnadshavarkod (SCB) kan du i förekommande 

fall ange en vårdnadshavarkod. Klicka på pilen till höger 

för alternativ.  

 I fältet Kontakttyp kan du lägga till flera olika 

kontakttyper för en person. Klicka på pilen till höger om 

fältet Kontaktinfo, registrera uppgifter i fältet bredvid 

och klicka sedan på Lägg till. Upprepa om du vill lägg in 

flera kontakter. En kontakt tas bort genom att posten 

markeras och välj Ta bort.  

 I fältet Relation till aktualiserad anger du en relation till 

den aktualiserade personen. Klicka på pilen till höger för 

alternativ.  

 Markera rutan Vårdnadshavare om personen är 

vårdnadshavare för den aktualiserade personen.  

5. Klicka på Spara i fönstrets nedre högra del för att spara samtliga 

uppgifter om ny berörd person.  

6. När du sparar skapas en ny rad i listan Personer i aktualiseringen. 

 

För att ändra eller ta bort uppgifter om berörd person, gör så här: 

1. För att visa, redigera eller komplettera uppgifter om en berörd 

person dubbelklickar du på önskad rad i listan Personer i 

aktualiseringen. Information om den berörda personen läses upp i 

fälten.  

2. Gör nödvändiga ändringar i fälten och klicka sedan på Spara.  

 

För att ta bort en berörd person markerar du önskad rad i listan och 

klickar på Ta bort. 
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Fördela och avsluta aktualisering 

 

Funktionen Fördela och avsluta används för att avsluta aktualiseringen. 

 

    

  

  

    

 

 

 

 

                          

                         1.      2.                                        7. 

                 3.                      4.           5. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    6. 

 

Funktionen Fördela och avsluta används för att avsluta 

aktualiseringen. Klicka på Fördela och avsluta i trädvyn i fönstrets 

vänstra del. I fönstrets högra del visas nu tillhörande fält. 

1. I fältet Datum anger du det datum från vilket aktualiseringen 

ska avslutas. Dagens datum visas som standard. 

2. I fältet Avslutstyp anger du vilken typ av avslut som 

aktualiseringen ska ha, t.ex. inleda utredning. 

3. I fältet Enhet väljer du den enhet som aktualiseringen ska 

fördelas till, t.ex. ÄO biståndsenhet. 

4. I fältet Handläggare väljer du den handläggare som 

aktualiseringen ska fördelas till för ärendeupplägg. 

5. I fältet Befattning anger du handläggarens befattning. 

6. Klicka på Spara för att registrera informationen.  

7. Om du vill skapa ett nytt ärende utifrån aktualiseringen, 

alternativt koppla aktualiseringen till ett befintligt ärende, 

klickar du på Nytt ärende. 
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Om du väljer att stänga fönstret direkt, och i fältet Avslutstyp 

har valt Inleda utredning, kommer aktualiseringen att flyttas 

till mappen Aktualiseringar för ärendeupplägg på skrivbordet. 

 

Om du vill skapa ett nytt ärende utifrån aktualiseringen, 

alternativt koppla aktualiseringen till ett befintligt ärende, 

klickar du på en av följande knappar:  

 Nytt ärende: Skapar ett nytt ärende utifrån 

aktualiseringen. Arbetsflödet Skapa nytt ärende 

öppnas. Se kapitlet om ärende, för mer information.  

 Förekomst: Fönstret Förekomster öppnas, där 

aktualiserad huvudpersons eventuella förekomst i 

andra registrerade ärenden visas. Följande knappar 

finns i fönstret:  

o Skapa nytt ärende: Om du ska skapa ett nytt 

ärende.  

o Koppla till ärende: Om aktualiseringen ska 

kopplas till ett befintligt ärende, som 

markerats i listan.  

o Skapa ny utredning: Om du ska skapa en ny 

utredning i ett befintligt ärende, som 

markerats i listan. Fönstret Inleda utredning 

öppnas. 

 

Koppla aktualisering 

 

När du registrerar en ny aktualisering för en person med fullständigt 

personnummer känner systemet av om det finns några pågående 

aktualiseringar för personen, med samma preliminära ärendetyp och 

samma aktualiseringstyp (vald i fältet Avser).  

Om det finns en sådan pågående aktualisering frågar systemet om du 

vill komplettera den nya aktualiseringen till den befintliga. Fönstret 

nedan visas när du klickar på Slutför i fönstret Nya 

inkommetuppgifter:  
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Förklaring till knapparna i fönstret:  

 Ja innebär att den befintliga aktualiseringen kompletteras med 

de nya inkommetuppgifterna.  

 Nej innebär att du skapar en helt ny aktualisering.  

 Avbryt innebär att du är kvar i fönstret Nya inkommetuppgifter 

och att du vid behov kan avbryta hela registreringen genom att 

klicka på Avbryt i det fönstret. 

 

Om det finns flera pågående aktualiseringar med samma preliminära 

ärendetyp och aktualiseringstyp visas i stället detta fönster när du 

klickar på Slutför i fönstret Nya inkommetuppgifter: 

 

 
 

Förklaring till knappar i fönstret:  

 Om du vill komplettera en befintlig aktualisering markerar du 

den som du vill komplettera och klickar på knappen Komplettera.  

 Klicka på Skapa ny för att skapa en helt ny aktualisering.  

 Om du i stället klickar på Avbryt kommer du tillbaka till 

fönstret Nya inkommetuppgifter, där du kan avbryta hela 

registreringen genom att klicka på Avbryt. 
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Koppla aktualisering till/från ärende 

 

Du kan koppla eller koppla bort aktualiseringar till ett ärende. Detta 

görs i fönstret Koppla aktualisering. Du öppnar fönstret Koppla 

aktualisering genom att i ärendefönstret välja menyn Ärende - 

Koppla/koppla bort aktualisering. 

 

 
 

1. I fönstrets vänstra del, under Valbara aktualiseringar, listas de 

aktualiseringar som:  

 Har samma personnummer och samma ärendetyp som det du är 

inne i.  

 Är avslutade med att det ska kopplas till Ärende.  

 Som inte redan är kopplade till ett ärende.  

2. I fönstrets högra del, under Kopplade aktualiseringar, listas de 

aktualiseringar som är kopplade till detta ärende.  

3. Markera önskad post under önskad del – Valbara eller Kopplade.  

4. Klicka på:  

 Koppla om du vill koppla till ärendet.  

 Koppla bort om du vill koppla det från ärendet.  

5. Klicka på Spara.  

6. Klicka på Stäng för att återgå till Ärendebilden. 
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Förekomster i ärenden 

 

I fönstret Förekomster visas uppgifter om huvudpersonens eventuella 

förekomst i andra, tidigare registrerade, ärenden eller vårdåtaganden 

i Treserva. Beroende på din behörighet kommer du åt olika mycket 

information i fönstret.  

Du öppnar fönstret genom att i en aktualisering välja menyn Person - 

Förekomst, eller genom att klicka på knappen Förekomst i fönstrets 

högra del (när Fördela och avsluta är markerat i trädvyn).  

Du når även fönstret från Berörda personer genom att först 

dubbelklicka på en berörd person (eller den aktualiserade personen) i 

listan Personer i aktualiseringen, och sedan klicka på knappen 

Förekomst (knappen blir aktiverad om aktualisering inte är avslutad) 

och visar endast knapparna Sortera, Välj och Historik. 

Fönstret nås även från vyn Inkommetuppgifter genom att klicka på 

knappen Förekomst. 

 

Uppgifter i fönstret Förekomster 

   

Om du kommer till fönstret Förekomst från fönstret Nya 

inkommetuppgifter visas endast knapparna Sortera, Välj och Historik. 

 

Gör så här för att visa uppgifter:  

1. Öppna fönstret Förekomster på ett av de sätt som beskrivs i 

kapitlet ovan.  

2. Markera Endast pågående om du enbart vill se pågående, dvs. ej 

avslutade ärenden eller vårdåtaganden.  

3. Markera Endast viss typ om du enbart vill se viss ärendetyp. Klicka 

på pilen till höger för att visa alternativa ärendetyper.  

4. Markera önskad förekomst i listan och klicka på Välj för att visa 

ärendet eller vårdåtagandet i sin helhet.  

5. Markera önskad förekomst i listan och välj sedan ett av följande 

alternativ:  

 Skapa nytt ärende  

 Öppnar ett arbetsflöde för att registrera nytt ärende, 

med koppling till aktualiseringen 

 Koppla till ärende  
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 Kopplar aktuell aktualisering till det ärende som 

markerats i listan. För att kunna göra en sådan koppling 

måste aktualiseringen vara avslutad.  

 Skapa ny utredning  

 Öppnar fönstret Inleda utredning för att skapa en ny 

utredning till det valda ärendet och med koppling till 

aktualiseringen.  

 

Om du har valt att försöka koppla aktualiseringen till en ärendetyp 

som inte överensstämmer med den som är vald i aktualisering visas 

följande meddelande: 

 

 
 

Markera ett av alternativen nedan och klicka sedan på OK.  

 Avbryt kopplingsförfarandet  

 Fortsätta med koppling trots varning(ar) 

 

Ta bort avslutsuppgifter på aktualisering 

 

Om en aktualisering har avslutats med felaktigt innehåll kan du 

återställa den till statusen Pågående genom att ta bort 

avslutsuppgifter.  

 

Gör så här:  

1. Om aktualiseringen har kopplats till ett ärende bör kopplingen först 

tas bort. Sök upp rätt ärende och ta bort kopplingen  

2. Sök fram den felaktiga och avslutade aktualiseringen och öppna den.  

3. I verktygsraden i vald aktualisering klickar du på Ta bort avslut.  
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4. Du får en kontrollfråga: ”Vill du ta bort/ändra avslutsuppgifter för 

denna aktualisering?”  

 Om du svarar Ja raderas avslutet.  

 Om du svarar Nej är du kvar i aktualiseringen.  

5. Om du tagit bort avslutsuppgifter för en aktualisering flyttas den 

till mappen Aktualiseringar – Pågående. När du i trädvyn väljer Fördela 

och avsluta är tillhörande fält åter aktiverade. 

 

Ta bort en aktualisering 

 

För att ta bort en aktualisering, gör så här: 

1. Om aktualiseringen har kopplats till ett ärende måste kopplingen 

först tas bort. Sök upp rätt ärende och ta bort kopplingen.  

2. Gå till menyn Arkiv - Sök Aktualisering på skrivbordet. Sök sedan 

fram den aktualisering som du vill ta bort.  

3. I verktygsraden i vald aktualisering klickar du på Ta bort avslut (om 

aktualiseringen är avslutad).  

4. Du får en kontrollfråga: ”Vill du ta bort/ändra avslutsuppgifter för 

denna aktualisering?”  

 Om du svarar Ja raderas avslutet.  

 Om du svarar Nej är du kvar i aktualiseringen  

5. Därefter klickar du på Ta bort i verktygsraden . Du kan även välja 

Arkiv - Ta bort - Aktualisering.  

6. Du får därefter en kontrollfråga: ”Vill du verkligen ta bort denna 

aktualisering”.  

 Om du svarar Ja raderas hela aktualiseringen.  

 Om du svarar Nej är du kvar i aktualiseringen. 
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SAMTYCKE 
 

Här registreras att personen lämnar ett generellt eller begränsat 

samtycke till att information gällande personen får lämnas och hämtas 

till andra myndigheter eller vårdgivare. Ett samtycke kan ges helt, 

delvis eller inte alls. Om det finns några avvikelser från samtycket 

noteras dessa. 

 

Fönstret Samtycke öppnas på något av följande sätt:  

 Genom att i en aktualisering klicka på ikonen Samtycke i 

verktygsraden eller genom att i menyn välja Arkiv - Samtycke.  

 Genom att i ett ärende klicka på ikonen Samtycke i 

verktygsraden eller genom att i menyn välja Arkiv – Nytt - 

Samtycke.  

 Genom att i en utredningsprocess klicka på ikonen Samtycke i 

verktygsraden.  

 Genom att i ett beslut klicka på ikonen Samtycke i 

verktygsraden eller genom att i menyn välja Arkiv – Nytt - 

Samtycke. 

 

Registrera ett samtycke 

 

 

 

1.                                          2.        3. 

4.                           5.                                     

6.                    7.                              8. 

 

                                                             

     9.   10.                                        11. 

 

 

 

12. 
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1. I fältet Samtycketyp väljer du en samtycketyp genom att klicka på 

pilen till höger för alternativ.  

2. I fältet Gäller from anger du det datum som samtycket gäller ifrån.  

3. I fältet Gäller tom kan du ange det datum som samtycket gäller till 

(inte obligatoriskt).  

4. I fältet Lämnat anger du det datum när samtycket lämnades.  

5. I fältet Uppgiftslämnare anger du vem som lämnat uppgiften och i 

fältet Uppgiftslämnartyp anger du vem den uppgiftslämnaren är 

exempelvis läkare, Legal företrädare etc.  

6. I rutan Omfattning anger du omfattningen av samtycket, markera 

ett av alternativen:  

 Helt, Delvis eller ej  

7. I rutan Begränsning/Förbehåll anger du om det finns några 

avvikelser från samtycket.  

8. I rutan Registrerat av, anger du din befattning i fältet Befattning, 

klicka på pilen till höger för alternativ.  

9. I fältet Återkallat kan du ange ett datum för när samtycket 

återkallades.  

10. I fältet Skriftligt samtycke finns markerar du om det finns ett 

skriftligt samtycke.  

11. Klicka på Spara.  

12. I rutan Registrerade samtycken listas de samtycken som finns 

registrerade på personen. 

 

Ändra/återkalla/ta bort ett samtycke 

 

1. Markera och dubbelklicka på aktuellt samtycke i rutan Registrerade 

samtycken. (nr 12 i föregående bild) 

2. Informationen om samtycket läses upp i fälten.  

3. Gör eventuella förändringar och klicka på knappen Spara.  

4. Om du vill avsluta ett samtycke:  

 I fältet Gäller tom sätter du det datum från det när samtycket 

ska avslutas och inte längre ska gälla.  

 Klicka på Spara.  

5. Om du vill återkalla ett samtycke:  

 I fältet Återkallat sätter du det datum från när samtycket 

återkallas och inte längre ska gälla.  

 I fältet Gäller tom sätter du det datum från när samtycket 

återkallas.  

 Klicka på Spara. 
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ÄRENDE 
 

Ärendet håller samman alla registreringar samt den dokumentation 

som finns i ärendet.  

 

I fönstret Ärende finns en arkivmeny, ett verktygsfält och knappar på 

höger sida som leder till nya fönster för registrering/ändring av 

uppgifter. I fönstret visas grunduppgifter, avslutsuppgifter, personer 

i vårdåtagandet och det finns ett antal flikar där uppgifter visas. 

 

Du kommer till fönstret Ärende efter nyuppläggning av ett ärende 

eller genom att från Skrivbordet dubbelklicka på ett ärende. 

 

 

 

            1. 

 

 

           2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I rutan Grunduppgifter visas öppnandedatum, handläggare, 

medhandläggare, organisation, gruppering och bevakning. 

2. I rutan Ingående person(er) visas de personer som ingår i ärendet, 

inklusive huvudpersonen. Du kan ändra och lägga till uppgifter i 

ärendet. 

 

3. På flikarna visas registrerade uppgifter. Du kan inte skapa något 

härifrån utan enbart se uppgifter och komma in i dessa genom att 
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markera en rad och klicka på välj. Undantag från detta är fliken 

Noteringar, här kan du skriva in uppgifter. 

 På fliken Beslut visas de beslut som finns registrerade i ärendet 

eller vårdåtagandet. Beslut som har röd klubba är kopplade till 

en utredningsprocess. Om beslutet har ett +-tecken framför sig 

så innebär det att det innehåller ytterligare uppgifter såsom 

insatser.  

 På fliken Händelser listas de händelser som har registrerats i 

ärendet.  

 På fliken Dokumentation visas de journaler som finns i ärendet 

och övriga dokument (Allmänna dokument och Externa 

dokument). Du kan välja att se antingen alla dokument som finns 

i ärendet, enbart de som har skapats i ärendefönstret, eller se 

alla dokument och journaler som finns på huvudpersonen i 

ärendet, oavsett i vilket ärende dokumenten finns. Du kan även 

se aktualiseringsdokument genom att sätta en bock i rutan ”Visa 

även dokument för kopplade aktualiseringar”. Om du 

högerklickar i Dokumentfliken när du markerat ett dokument 

får du tillgång till funktioner för att öppna, skrivskydda 

dokument och avsluta journal.  

 På fliken Aktualisering listas de aktualiseringar som finns 

kopplade till ärendet.  

 På fliken Närstående – Här visas de närstående personer som 

finns registrerade på respektive person som ingår i ärendet.  

 På fliken Referenspersoner – Här visas de referenspersoner 

som finns registrerade på respektive person som ingår i 

ärendet.  

 På fliken Utredningsprocesser – Här listas de 

utredningsprocesser som finns i ärendet.  

 På fliken Noteringar – Här kan du skriva in en notering eller 

ändra/ta bort en befintlig notering. Noteringen är att betrakta 

som en gul ”notislapp”.  

 

Skapa nytt ärende 

 

Uppläggning av ett nytt ärende sker i flera steg och inga uppgifter 

sparas i databasen förrän du klickar på Slutför. För att kunna skapa 

ett nytt ärende måste aktualiseringen vara avslutad och fördelad.  

Du kommer till fönstret Skapa nytt ärende på något av följande sätt:  

 Genom att klicka på knappen Nytt ärende från en aktualisering. 
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 Genom att i menyn välja Arkiv - Nytt ärende från skrivbordet 

(när mappen Mitt skrivbord är markerad).  

 Genom att klicka på ikonen Nytt i verktygsraden på skrivbordet 

och välja Ärende (när mappen Mitt skrivbord är markerad).  

 

Grunduppgifter 

 

 
 

1. I fältet Datum anger du det datum som du vill ska vara ärendets 

öppnande datum. Om du kommer ifrån en aktualisering visas dess 

avslutsdatum i fältet Datum. I annat fall föreslår systemet dagens 

datum. Det kan, vid behov, ändras till ett tidigare datum.  

2. I fältet Ärendetyp väljer du en ärendetyp. Klicka på pilen till höger 

för alternativ. Om du kommer från en aktualisering finns en preliminär 

ärendetyp förvald. Denna kan ändras vid behov.  

3. I fältet Organisation väljer du en organisation. Klicka på pilen till 

höger för alternativ. Om du kommer från en aktualisering finns en 

organisation förvald. Denna kan ändras vid behov.  

4. I fältet Handläggare väljer du en handläggare. Klicka på pilen till 

höger för alternativ. Om du kommer från en aktualisering är 

handläggaren förvald, men kan ändras vid behov.  

5. I fältet Medhandläggare kan du välja en medhandläggare, klicka på 

pilen till höger för alternativ.  
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6. Om du kommer från en aktualisering finns redan uppgifter om 

Ingående personer. I övriga fall aktiveras denna del när samtliga 

övriga obligatoriska fält är ifyllda.  

7. För att lägga till en person anger du personnummer i fältet 

Personnummer och klickar på Lägg till. Om personen finns i 

befolkningsregistret hämtas uppgifter därifrån, om inte så kommer du 

till fönstret Ny person. Du kan även söka person i 

befolkningsregistret. Om personen saknar personnummer ange 

födelsedatum i formatet ÅÅMMDD och avsluta med bokstaven T, 

Fönstret Tillfälligt personnummer öppnas.  

8. Knappen Töm tömmer alla uppgifter i personuppgifter och du kan 

börja om på nytt och lägga in andra personer/andra uppgifter.  

9. Du kan markera en person genom att klicka på pilen till vänster om 

personnumret, då aktiveras: 

 Knappen Välj. Om du trycker på den så öppnas fönstret Visa 

personuppgift där uppgifter om personen visas.  

 Knappen Förekomst, då öppnas fönstret som visar personens 

förekomst i Treserva.  

 Knappen Folkbok…, där finns två val, Person och Adress:  

 När du väljer Adress så kommer du till Befolkning – Sök. Här 

kan du söka på alla som bor på den adressen men även göra 

andra urval.  

 När du väljer Person så kommer du till Befolkning – familjebild.  

10. När du klickar på Nästa så kommer du till bilden Övriga uppgifter. 

 

Övriga uppgifter 
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1. I rutan Aktualiseringar visas aktualiseringar som tillhör ärendet.  

2. Om ärendetypen är sådan att frågor till RFV ska genereras med 

automatik så listas de som ingår i ärendet under Inkomsthämtning. 

Markera de personer som det ska frågas på.  

3. Om de som ingår i ärendet har annat medborgarskap än Svensk, 

eller inget medborgarskap alls är registrerat, så listas de under SCB 

Flyktingstatus. Om de är flyktingar, ange i fältet fr.o.m. det år som 

personen kom till Sverige, systemet sätter sedan ett t o m är som är 

tre år framåt.  

4. I fältet Arkivperson kan du ange Arkivperson om det är en annan än 

ärendets huvudperson. Genom att klicka på pilen till höger om fältet 

visas övriga personer som ingår i ärendet, du kan välja någon av dessa.  

5. I fältet Arkivplats kan du ange eventuell Arkivplats, klicka på pilen 

till höger om fältet för att se valbara alternativ.  

6. I fältet Hushållstyp anger du hushållstyp.  

7. I fältet Boendeform anger du boendeform. 

8. Välj debiteringsområde för korrekt beräkning av avgifter (för t.ex. 

hemvård) via modulen Debitering.  

9. Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg. 

 

Beslut om utredning 

 

Beroende på den typ av ärende som registreras kan det vara 

obligatoriskt att ange uppgifter om utredning. Uppgifter om utredning 

genererar dels ett beslut om utredning, dels att du kommer till 

utredningsprocessfönstret när ärendet sparas.  

 

När ett beslut om utredning har registrerats i samband med att ett 

ärende skapas, eller om du i ett pågående ärende skapar en ny 

utredningsprocess, så skapas ett beslut för att inleda utredning. 

Detta visas sedan i fliken Beslut i de fönster där beslut listas. Beslut 

som har koppling till en utredningsprocess har röd klubba. 
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   1. 
 
 
 
  2. 
  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        4. 
 
 

1. Här väljer du att inleda utredning. I de fall som det är ett LSS-

ärende ska du först inleda utredning personkrets. 

2. I fältet Beslutsfattare anger du beslutsfattare genom att klicka på 

pilen till höger om fältet för alternativ.  

3. I fältet Befattning/titel väljer du handläggarens befattning genom 

att klicka på pilen till höger om fältet för alternativ. En beslutsfattare 

kan ha flera befattningar.  

4. När du klickar på Slutför sparas uppgifterna i databasen och du 

hamnar i Utredningsprocessfönstret. 
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Utredningsprocess 

 

Ett ärende är en förutsättning för att du ska komma åt 

utredningsprocessen i systemet. Utredningsprocessen håller ihop de 

beslut som skapas under utredningens gång. Härifrån kan du också se 

händelser och all dokumentation som har skapats under 

utredningstiden, om de skapas från just utredningsprocessfönstret.  

Det finns en särskild funktion för att avsluta en utredning. Uppgift om 

det antal dagar som utredningen har pågått visas då. För att kunna 

avsluta en utredningsprocess krävs att dokument har skapats under 

utredningens gång. 

 

Du kommer till fönstret Utredningsprocess på något av följande sätt:  

 Genom att i trädvyn på Skrivbordet, under ärendet i mappen 

Utredningsprocesser, dubbelklicka på en registrerad post.  

 Genom att i ärendefönstrets flik Utredningsprocess 

dubbelklicka på en registrerad post. 

 

 
 

Fönstret består av grunduppgifter, avslutsuppgifter, en arkivmeny, ett 

verktygsfält, några flikar för visning av registrerade uppgifter samt 

ett antal knappar i fönstrets högra sida. 
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Avslutsuppgifter:  

 Om du har gått in i en avslutad utredningsprocess så visas 

avslutstuppgifter i fönstrets högra övre del. Om du finner dig i 

en pågående utredningsprocess och vill avsluta den, klicka på 

knappen Avsluta.  

 

Ändra utredningsuppgifter:  

 Du kan ändra uppgifter om handläggare, medhandläggare samt 

avslutsuppgifter så som behov och resultat.  

 Klicka på knappen Ändra – då öppnas ett fönster som består av 

olika flikar och beroende på vad du vill ändra väljer du en flik. 

  

Bedömning  

 I systemet kan kommunen lägg upp olika bedömningsmallar där 

du kan på olika sätt kan mäta funktionen hos den enskilde. I 

dagsläget finns inga bedömningsmallar tillgängliga.  

  

Knapparna  

Genom att klicka på någon av knapparna för Beslut, Händelse, 

Dokument och Journal så kommer du i registreringsläget för dessa 

funktioner.  

 Klicka på Beslut om du vill skapa ett beslut som ska hänga ihop 

med utredningsprocessen.  

 Klicka på Händelse om du vill skapa en händelse som ska tillhöra 

utredningsprocessen.  

 Klicka på Journal eller Dokument för att skapa 

journalanteckningar eller dokument. Journalanteckningar och 

dokument som skapas från utredningsprocessen får en särskild 

markering i databasen som gör att du kan söka fram de som har 

skapts från just denna utredningsprocess. De dokument som 

skapas från utredningsfönstret visas i fliken Dokumentation.  

 Klicka på Bedömning för att komma till de olika mallarna.  

 

Flikarna  

Flikarna visar redan registrerade uppgifter, du kan dubbelklicka på en 

post och komma till denna.  

 Fliken Beslut – Här listas de beslut som har en koppling till den 

aktuella utredningsprocessen. Fliken Beslut ligger uppe och där 

visas alltid minst ett beslut, det beslut som registrerades för 

att inleda en ny utredningsprocess.  

 Fliken Händelser – Här listas de händelser som har skapats i 

utredningsprocessfönstret.  



  Sida 
  33(55) 

 

  33 

 Fliken Aktualisering – Här listas de aktualiseringar som finns 

kopplade till utredningsprocessen.  

 Fliken Dokumentation – Här visas de journaler som finns i 

ärendet. Här visas övriga dokument (Allmänna dokument och 

Externa dokument), du kan välja att se antingen alla dokument 

som finns i ärendet eller enbart de som har skapat i det aktuella 

utredningsprocessfönstret.  

 

Du kan även se aktualiseringsdokument genom att sätta en bock 

i rutan ”Visa även dokument för kopplade aktualiseringar”. Om 

du högerklickar i Dokumentfliken när du markerat ett dokument 

får du tillgång till funktioner för att öppna, skrivskydda 

dokument och avsluta journal. 

 

För att komma vidare i den aktuella utredningsprocessen tryck på 

knappen Dokument. 

 

 
 

I fönstret som öppnas ska du markera den mall som ska användas, t ex 

utredning SoL eller personkretsutredning (se bild nästa sida) 
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När du markerat aktuellt dokument ska du även skriva ett 

dokumentnamn. Lämpligt kan vara att skriva beslutstypen t ex hjälp i 

hemmet samt aktuellt datum. Detta för att underlätta för er själva 

när ni sedan vill gå tillbaks till de olika utredningsdokument som är 

skapade i ärendet. Tryck på OK och dokumentet kommer att öppnas. 

Du kan nu dokumentera din utredning. 

 

När du är färdig med din dokumentation ska denna skrivskyddas. När 

du väl skrivskyddat går det inte att göra ändringar i dokumentet utan 

endast läsa, kopiera och skriva ut.  

 

 
 

För att skrivskydda, gör så här: 

1. I menyn Arkiv väljer du Skrivskydda dokument. 

2. Du får en fråga ”Vill du skrivskydda dokumentet?” Välj JA. 

Du kan sedan stänga dokumentet. 

 

Du kan även klicka direkt på verktygsradens ikon för Skrivskydda 

dokument.  
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Dokumentation vid boendeutredningar 

När en utredning är gjord för boende ska ett extra dokument skapas 

till boendesamordnaren (detta gäller både SoL och LSS). Du skriver 

färdigt utredningsdokumentet om boende och skrivskyddar så som det 

är förklarat enligt ovan. Därefter stänger du ner dokumentet och 

klickar sedan på ikonen ”Nytt dokument”  

 

 
 

Fönstret för att kunna välja mall öppnas. 

 

 
 

I detta fönster väljer du ”Till boendesamordnare SoL” (alt. LSS). Glöm 

inte att ange ett dokumentnamn samt datum. Ett tips är att döpa 

dokumentet till ”Till boendesamordnare” samt datumet för 

upprättandet av dokumentet. Tryck sedan OK. 

 

Dokumentet öppnas efter att du markerat från vilket källdokument 

informationen ska hämtas. Källdokumentet är lika med din 

boendeutredning. När du markerat rätt dokument klickar du på OK och 

viss text från din boendeutredning flyttas då automatiskt över till 

detta dokument. Du ska nu läsa igenom texten och eventuellt radera 

sådant som inte är av värde för verkställigheten och deras fortsatta 

arbete i ärendet. Det kan även vara så att du behöver komplettera 

med viss information som inte finns med i boendeutredningen. När 

detta är färdigt sparar och skrivskyddar du dokumentet. Detta 
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dokument kommer sedan boendesamordnaren skicka med i samband 

med uppdragsfördelningen. 

 

Nu när du är färdig med utredningen vill du avsluta 

utredningsprocessen för att kunna lägga beslut. 

 

Avsluta utredningsprocess 

 

Du kommer till detta fönster genom att klicka på knappen Avsluta i 

Utredningsprocessfönstrets högra del. 

 

 
 

Ett nytt fönster öppnas: 

            

 

          1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

       6. 
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1. I fältet Datum föreslår systemet dagens datum men det kan ändras 

genom att du skriver in ett annat, tidigare datum, eller genom att du 

klickar på pilen till höger om fältet och väljer datum från kalendern.  

2. I fältet Beslut väljer du att avsluta beslut, klicka på pilen till höger 

för alternativ.  

3. I fälten Behov anger du t ex om behov föreligger eller ej. 

4. i fältet Resultat anger du om det blir boende eller insatser.  

5. I fältet Beslutsfattare väljer du en beslutsfattare, klicka på pilen 

till höger för alternativ.  

6. I detta fält anger du beslutsfattarens befattning. 

 

Klicka på Spara för att uppgifterna ska registreras och därefter på 

Stäng för att komma tillbaka till utredningsprocessfönstret. 

 

Beslut 

 

När ett ärende finns upplagt kan du registrera beslut kopplade till 

ärendet. När beslutsuppgifter har registrerats visas de på 

Skrivbordet i trädstrukturen, under ärendet i mappen beslut. De visas 

även på fliken Beslut i ärendefönstret och, i vissa fall, i 

utredningsprocessfönstret. Rubriker, fälten och knappar i fönstret 

kan se olika ut beroende på valet av verksamhet. 

 

Du kommer till fönstret Beslut på något av följande sätt:  

 Välja menyn Nytt - Beslut i ett ärende.  

 Högerklicka på ett ärende i trädstrukturen på skrivbordet och 

välj Nytt - Beslut från snabbmenyn.  

 Dubbelklicka på ett beslut under fliken Beslut i ett ärende, eller 

i ett utredningsprocessfönster. 

 

När du avslutat utredningsprocessen kommer du åter till 

utredningsprocessfönstret. I det fönstret kan du sedan klicka på 

knappen Beslut för att registrera ett beslut. Se bild nästa sida.  
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Ett nytt fönster för beslutsregistrering öppnas: 

 

 

                     

  

 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8.      

       4. 

       5.                                 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I fältet Beslutsdatum föreslår systemet dagens datum. Du kan 

beroende på inställningar bakåtdatera datumet genom att skriva 
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in ett annat datum i fältet eller genom att klicka på pilen till 

höger om fältet och välja datum från kalendern. 

2. I rutan Beslutrubrik finns en funktion för att gruppera 

beslutstyperna. Välj beslutsrubrik genom att klicka på pilen till 

höger om fältet.  

3. I fältet Beslutstyp väljer du typ genom att klicka på pilen till 

höger om fältet. Du kan även klicka på rutan med prickarna till 

höger om beslutsfältet. Då visas ett nytt fönster där du kan 

välja att visa samtliga rubriker. Klicka på +-tecknet fram en 

rubrik för att se underliggande beslutstyper. Klicka på 

Expandera för att visa samtliga underliggande beslutstyper. 

Dubbelklicka på en beslutstyp eller markera en och klicka på 

Välj, då läggs den ut i beslutstypsfältet.  

4. I fältet Beslutsform anger du om det är ett bifall eller ej.  

5. I fältet Beslutsfattare anger du vem som är beslutsfattare.  

6. I fältet Beslutsperiod ska beslutets från och med datum samt 

till och med datum framkomma. Vissa beslut (t ex särskilt 

boende) kräver inte ett till och med datum.  

7. I fältet Bevakning kan du lägga in en eller flera bevakningar på 

ett beslut. Klicka på knappen Klicka här vid fältet. Om det finns 

bevakningar registrerade så är knappen blåmarkerad. För att se 

bevakningsdatum, klicka på pilen till höger om fältet. Se mer i 

kapitel bevakning.  

8. I fältet Utredning: Beslutet kan kopplas till en 

utredningsprocess om det är adekvat. Om det finns 

utredningsprocesser kopplat till beslutet så är fältet aktiverat, 

klicka på pilen till höger om fältet för att välja 

utredningsprocess.  

9. Välj Befattning/titel genom att klicka på pilen till höger om 

fältet. En beslutsfattare kan ha flera befattningar. Om den 

enbart har en ligger befattningen förvald av systemet.  

 

Det finns även en ruta som kan bockas i om beslutet är ett 

grundbeslut, med andra ord resultat av en utredning. 

 

 Inhiberat – när den är markerad innebär det att beslutet inte får 

verkställas vilket medför att genomförandeperiod inte får 

registreras för eventuella insatser. 

 

När du har registrerat ett beslut ska du även klicka på knappen 

Underrätta. Detta för att skapa ett beslutsmeddelande som kan 

lämnas till den enskilde samt även registrera ett 
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underrättelsedatum. I dokumentsammanställningen kan du sedan i 

efterhand finna detta beslutsmeddelande.  

 

När du fyllt i alla uppgifter klicka på knappen Spara för att spara 

beslutet. 

 

När du sparat beslutet öppnas ett litet fönster med frågan: 

 

 
 

Du väljer JA. Om det är ett beslut om särskilt boende/bostad med 

särskild service ska NEJ väljas då denna insats registreras av 

boendesamordnaren när verkställighetsbeslutet fattas.  

 

Därefter klickar du på knappen Ny insats: 

 

 
 

Ett nytt fönster öppnas där du ska registrera de insatser som är 

aktuella för beslutet.  
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Insats 

 

Om beslutet du kommer ifrån är inställt så att det kan kopplas till en 

pågående insats kommer du till ett fönster där du kan välja en insats. 

 

Du når en befintlig insats på något av följande sätt:  

 För att visa en befintlig insats från Skrivbordet expanderar du 

mappen Ärenden – Aktuella i trädvyn, expanderar önskat ärende, 

och dubbelklickar sedan på önskad insats i mappen Insats – Alla.  

 Från Beslutsfönstret, under fliken Insatser, genom att antingen 

markera insatsen och sedan klicka på knappen Välj, eller genom 

att dubbelklicka på insatsen. 

 

 
 

Menyrad och verktygsfält – Härifrån kan du skapa ett nytt Beslut och 

olika typer av dokumentation. Här finns även funktioner för att öppna 

en post och att ta bort en insats. I rutan Grunduppgifter finns 

grundläggande uppgifter som är registrerade för insatsen eller 

åtgärden. 

 

På flikarna visas registrerade uppgifter och på fliken Avslutsuppgifter 

görs registreringar. 

 På fliken Tidsåtgång visas tidsåtgången för insatsen/åtgärden.  

 På fliken Beslut listas de beslut som har kopplats till 

insatsen/åtgärden.  
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 På fliken Avslutsuppgifter registreras uppgifter när 

insatsen/åtgärden avslutas. 

 

För att registrera ny insats, gör så här: 

1. Välj Insatstyp genom att klicka på pilen till höger om 

fältet. Alternativen styrs av den beslutstyp som du kom 

ifrån.  

2. Ange Beslutsform.  

3. Ange eventuell Bevakning.  

4. Ange information på fliken Tidsåtgång. För de flesta 

insatser finns förutbestämda schablontider dock får ni 

ange tid för dem det inte finns. När du har sparat 

uppgifterna kan du klicka på knappen Beräkna för en 

beräkning av tidsåtgången.  

5. När samtliga obligatoriska fält har fylls i kan insatsen 

Sparas. Om det redan finns en insats av samma typ 

registrerad för beslutet kan insatstypen inte sparas. Ett 

meddelande visas om så är fallet.  

6. Klicka på Spara för att spara uppgifterna.  

7. Om du behöver registrera fler än en insats kan detta 

göras genom att: 

 Via arkiv välja nytt och sedan insats. 

 Du kan även klicka på ikonen för ny insats som finns 

i verktygsraden. 

  Glöm inte att spara varje registrerad insats! 

 

När du har registrerat färdigt insatserna klicka på Stäng för att 

stänga fönstret. 

 

Avsluta insats 

 

När en insats ska avslutas anges uppgifter på fliken Avslutsuppgifter. 

Gör så här:  

1. Ange Datum för avslutet, klicka på pilen till höger om fältet för 

kalender eller skriv in datumet.  

2. Ange Orsak till avslut, klicka pilen till höger om fältet.  

3. Klicka på Spara för att spara uppgifterna i åtgärdsfönstret.  

4. Klicka på Stäng för att lämna fönstret. 
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Bevakning 

 

Du kan registrera bevakningar på olika ställen i systemet; i ärenden, i 

beslut, i insats eller i en aktualisering. Bevakningsdatum skrivs i blått 

om det finns en eller flera bevakningar (och i rött om datum är 

gammalt). Pil ner-knappen ger en lista på alla bevakningar om det finns 

flera.  

 

Du öppnar fönstret genom att klicka på följande knapp:  

 

 
 

Knappen finns intill i fönstren Aktualisering, Ärende, Beslut och 

Insats. 

 

 
 

För att registrera en bevakning, gör så här: 

1. I fältet Bevakningstyp väljer du en bevakningstyp klicka på pilen 

till höger för alternativ. Här visas de bevakningstyper som är 

aktuella. 

2. I fältet Bevakningsdatum föreslås ett datum, vilket datum 

beror på vald bevakningstyp. Om datumfältet är utgråat kan det 

inte ändras, i annat fall kan du ändra datumet.  

3. Skriv eventuellt en notering i rutan intill fältet Notering.  

4. Om bevakningen ska gå till någon annan än handläggaren, eller 

till både handläggaren och annan/andra personer, klickar du på 

knappen Ny/Ändra/ta bort till höger om fältet Bevakas av. Då 

öppnas fönstret Ny/Ändra/Ta bort. 
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 Fliken Namngiven Bevakare:  

o Välj Bevakare genom att klicka på pilen till höger om 

fältet.  

o Klicka på Sök för att kunna söka en bevakare  

o Ange ett datum i fältet Gäller fr o m. Systemet förestår 

dagens datum men detta kan ändras.  

o Klicka på Lägg till. Bevakaren listas i fönstrets nedre del.  

o Om bevakningen inte längre ska gå till en viss bevakare, 

kan den antingen tas bort eller så kan du lägga till 

alternativt korrigera t o m datum. Dubbelklicka på 

bevakaren i listan och välj Ta bort eller gör korrigeringar 

och klick på Ändra.  

 Fliken Gruppbevakning - I vissa fall är det lämpligt att lägga 

bevakning på alla aktörer med samma verksamhetsroll på en viss 

enhet t.ex. alla biståndsbedömare: 

o Klicka på plustecknet vid den enhet där den 

verksamhetsroll finns som du ska lägga bevakningar på. De 

roller som finns under enheten visas då.  

o Markera önskad roll och klicka på Lägg till.  

o I rutan Bevakas av listas nu de roller som kommer att får 

bevakningen.  

o Klicka på OK.  
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5. Klicka på Spara för att spara bevakningen. Den listas i fönstrets 

nedre del.  

6. För att se, ändra eller ta bort en sparad bevakning, dubbelklicka på 

den i listan eller markera och klicka Välj. Gör eventuella korrigeringar 

och klicka på Spara eller klicka på Ta bort för att ta bort bevakningen.  

7. För att markera att åtgärder med anledning av bevakningen är 

gjorda, markera i rutan Klar och klicka sedan på Spara.  

8. Om du vill gå till det fönster där bevakningen skapades från 

Skrivbordet (gäller när du klickat på en bevakning), klicka på knappen 

Till Bild.  

9. Klicka på Stäng för att lämna bevakningsfönstret. 
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UPPDRAG 
 

Registrera ett nytt uppdrag 

 

När du har dokumenterat ett beslut och registrerat en eller flera 

tillhörande insatser aktiveras knappen Uppdrag i beslutsbilden. I 

beslutsbilden kan du skapa ett eller flera uppdrag utifrån ett beslut. 

Du anger vilken utförare som uppdraget ska skickas till och skapar 

uppdragsdokument. 

 

Gör så här för att registrera ett nytt uppdrag:  

1. Klicka på knappen Uppdrag i fönstret Beslut. Följande 

meddelande visas: ”Det är inte möjligt att lägga till fler insatser 

när uppdrag är skapat. Vill du fortsätta?”. 

 

 
 

2. Om du vill lägga till ytterligare insatser innan du registrerar 

uppdraget klickar du Nej. Om du väljer att fortsätta och klickar 

Ja öppnas detta fönster: 
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3. Om endast en insats finns registrerad ligger den förvald och 

markerad under Insatser i fönstrets övre del. Om flera insatser 

finns kopplade till beslutet listas dessa under Insatser. Du 

väljer då en insats i taget genom att antingen markera en insats 

i taget i listan, eller väljer Markera alla för att skapa ett 

gemensamt uppdrag för samtliga insatser.  

4. Namnge uppdraget du vill skapa genom att i fältet 

Uppdragsnamn välja [Nytt uppdrag], markera texten [Nytt 

uppdrag] och sedan skriva in ett eget uppdragsnamn. Alternativt 

kan du välja ett tidigare skapat uppdragsnamn, om du vill koppla 

ytterligare en insats till samma uppdrag. Då visas samma 

utförare, som ej kan ändras, i fältet Utförare.  

5. I fältet Utförare väljer du önskad utförare (ansvarig 

enhetschef). Klicka på pilen till höger för alternativ. 

6. Klicka på Uppdragsdokument för att nå uppdragsdokumentet. 

Detta kan vara länkat från ett exempelvis ett 

utredningsdokument. Uppdragstexten som kommer från 

utredningsdokumentation kan ändras och rubriker kan tas bort 

och läggas till, beroende på vilken information uppdragstagaren 

behöver. Observera att ett uppdragsdokument måste 

skrivskyddas innan det går att fördela. 
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7. När du redigerat färdigt uppdraget klickar du på Spara uppdrag 

och det hamnar i listan under Uppdrag. 

8. För att fördela uppdraget till ansvarig enhetschef klicka på Till 

Fördelning så skickas uppdraget till vald utförare. Uppdraget 

hamnar då på utföraransvarigs skrivbord under mappen Nya 

uppdrag. Ansvarig enhetschef ansvarar sedan för att fördela 

uppdraget vidare till utförarenhet. 

9. Ska uppdraget skickas direkt till utförarenheten klickar du på 

Till Genomförande. Detta förutsätter att du har valt vilken 

utförarenhet som ska ha uppdraget. Uppdraget hamnar då i 

Genomförandewebben och på utföraransvarigs skrivbord under 

mappen Mina enheter. Dock ska detta användas i begränsad 

omfattning då det är enhetschefen som ska ansvara för att 

fördela till utförarenheten. 

10. Vid fördelning öppnas ett fönster med frågan: 

  
 

Du ska alltid svara Ja på denna fråga. Ett meddelandefönster öppnas: 

 

     

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

1. Du anger till vem meddelandet ska skickas. Klicka på Till… för 

att komma till adressboken där du kan välja vilken användare du 



  Sida 
  49(55) 

 

  49 

ska skicka till. När du markerat och lagt till aktuell användare 

klicka på Ok.  

2. Sätt en bock i rutan för Länkinfo. 

 

Sen klickar du på Skicka. Uppdraget är nu fördelat till den som är 

ansvarig för den aktuella utförarenheten. 

 

Återkalla/Ta bort ärende 

 

Om statusen för ett registrerat uppdrag fortfarande indikeras som 

Nytt kan du klicka på Ta bort uppdrag och påbörja en ny registrering.  

Om uppdraget däremot redan är fördelat och indikeras med statusen 

Till Fördelning eller Fördelat kan du i stället klicka på Återkalla 

uppdrag.  

 Uppdrag som hade statusen Till Fördelning får status Nytt och 

kan antingen skickas på nytt eller tas bort.  

 För uppdrag som hade statusen Fördelat gäller följande:  

o När du klickar på Återkalla uppdrag visas ett 

datumfönster där du väljer från vilket datum uppdraget 

ska avslutas. Du måste återkalla hela uppdraget. När 

uppdraget är återkallat sätts statusen till Avslutat och 

genomförandeperioden får ett t o m-datum som är lika 

med till Återkalla-datumet.  

o Nya insatser läses upp i insatslistan och från dessa kan du 

skapa nya uppdrag för att skicka insatserna till en ny 

utförare. 
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JOURNAL 
 

Journalen nås från  

 Dokumentsammanställningen:  

o markera aktuell journal och välj Arkiv - Öppna dokument. 

Aktuell journal öppnas.  

o Dubbelklicka på aktuell journal.  

 På fliken Dokumentation i ett Ärende/Beslut/Insats. 

Dubbelklicka på aktuell journal. 

 

 
 

Fönstret för Journalanteckning är uppdelat i följande:  

 Urval av anteckningar  

Överst i journalen till höger om ikonerna i verktygsfältet kan du 

göra urval av anteckningar. Beroende på varifrån i systemet du går 

in i journalen så har du möjlighet att välja fram enbart de 

anteckningar som har skapats från just det fönstret eller att se 

samtliga anteckningar i journalen. Listan till vänster visar det urval 

av anteckningar som du har valt att se.  

 Lista till vänster  

Här listas alla anteckningar med datum, rubrik och signatur. De 

listas i omvänd kronologisk ordning d v s senaste datumet överst. 

När du kommer in i journalen så är de 10 senaste anteckningarna i 

listan markerade med ett litet ark. Det är dessa som visas i läsytan. 
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Genom att markera en rad i listan så kommer just den anteckningen 

i fokus. Om du väljer att markera en anteckning som ingår i ett 

annat sjok om tio stycken, så markeras dessa nya tio anteckningar 

med ett litet ark, och de visas i läsytan. När du högerklickar på en 

post i listan så visas anteckningens unika löpnummer längst ner och 

det finns även ett antal funktioner som beskrivs senare i denna 

handbok.  

 Nedre fältet till vänster  

Här finns olika utskrifts- och förhandsgranskningsalternativ, Vid 

förhandsgranskning och vid utskrift kan du välja att visa journalen 

med rättningar och eller med nyckelord genom att markera dessa 

val.  

 Övre fältet – läsyta  

Här kan du läsa de anteckningar som finns i journalen. 

Anteckningarna är indelade i sjok om tio stycken åt gången, och de 

som i listan har ett litet ark framför sig är de som finns i läsytan. 

Du kan rulla uppåt och nedåt genom att använda rullningslisten till 

höger om läsytan. Du kan stega dig fram och tillbaka mellan sjoken 

av 10 anteckningar åt gången genom att använda knapparna med 

dubbla pilar ovanför läsytan. Dessa anger även hur många 

anteckningar totalt som hela journalen innehåller och dels vilka som 

visas i läsytan.  

Anteckningarna i läsytan visas alltid i kronologisk ordning. En 

journal kan ha sidhuvud och sidfot, dessa visas om du rullar överst 

respektive nederst i läsytan. I sidhuvud och sidfot kan det finnas 

så kallade fältsymboler. Dessa hämtar in uppgifter med automatik 

från systemet, exempelvis namn och personnummer. Själva 

symbolerna visas aldrig. Det kan även finnas andra symboler som 

exempelvis hämtar in dagens datum, sidnummer mm. Om symbolerna 

UTSKR DATUM (utskriftsdatum) och UTSKR TID (utskriftstid) 

används så hämtas de korrekta uppgifterna först när 

journalanteckningar förhandsgranskas eller skrivs ut.  

 Nedre fältet – skrivyta  

Här hamnar markören när du har valt att göra en ny anteckning, 

alternativt fortsätta skriva på en befintlig anteckning som tidigare 

har sparats. Genom att dubbelklicka på en ännu icke skrivskyddad 

post i listan till vänster visas den i det nedre fältet och du kan 

fortsätta skriva i den. Viktigt: När markören är placerad i 

skrivytan använder du tangenten Tab för att flytta markören till 

förinställda tabbstopp. För att komma ur detta lägga och istället 

använda tangenten Tab för att komma till fönstrets menyer, 

knappar, kryssrutor etc. trycker du på tangenterna Ctrl + I.  
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Du kan ändra storleken på de olika ytorna. Ställ markören på någon av 

de linjer som delar de olika fälten; det finns en lodrät och en vågrät. 

När du ställer dig på någon av dessa så skapas en dubbelriktad pil, håll 

ner vänster musknapp och dra den vågräta linjen uppåt eller nedåt och 

den lodräta till höger eller vänster. När du lämnar fönstret återgår 

ytorna till dess ursprungliga storlek.  

 

Under menyerna hittar du funktioner för journalen och 

journalanteckningar. De flesta funktioner finns även som ikoner i 

verktygsfälten. 

 

Skrivskydd för anteckningar 

 

Om du har skrivit en eller flera anteckningar alternativt gjort ändring 

i befintlig anteckning och klickar på Stäng så kommer du få en fråga 

om skrivskydd. Alternativen som följer:  

 Ja, alla – Innebär att samtliga anteckningar som har skapats 

eller ändrats av den inloggade skrivskyddas.  

 Ja, senaste – Innebär att enbart den senast skapade eller 

senast ändrade anteckningen skrivskyddas.  

 Nej - innebär att ingen nyskapad eller ändrad anteckning 

skrivskyddas.  

 Avbryt – Innebär att stängfunktionen avbryts och du är kvar i 

journalen.  

 

Systemet har kontroll på vem som är inloggad och vem som har skapat 

eller senast ändrat en anteckning. Det är enbart dina egna 

anteckningar som du kan skrivskydda. 

 

Skapa ny journalanteckning 

 

Du kan skapa en ny journalanteckning direkt från Skrivbordet, direkt i 

Ärendet, från Dokumentsammanställningen och från Journalfönstret. 

I modulerna skapas den från Dokumentsammanställningen.  
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Gör så här:  

1. För att öppna fönstret Ny anteckning:  

 På Skrivbordet kan du markera ett ärende eller ett objekt i 

någon av mapparna Utredningsprocess, Beslut eller Insats under 

ett ärende, högerklicka och välja Nytt - Journalanteckning.  

 I Dokumentsammanställningen markeras journalen, under menyn 

Arkiv väljer du Ny journalanteckning eller klickar på ikonen i 

verktygsfältet. Du kommer åt Dokumentsammanställningen 

genom att klicka på ikonen från Skrivbordet, i Ärendet, i 

Ärendet/Personuppgifter, i Beslut, i Insats och i de olika 

modulerna.  

 Om journalen inte har några anteckningar sedan tidigare, räcker 

det med att du dubbelklickar på den. 

 I fönstret Journal väljer du i menyn Arkiv - Ny Anteckning eller 

klickar på ikonen för Ny i verktygsfältet.  

2. I fältet Händelsedatum anger du ett datum, dagens datum föreslås. 

En anteckning kan dateras bakåt men inte framåt.  

3. I fältet Rubriktext anges en rubrik. Du kan välja en standardrubrik 

genom att klicka på pilen till höger för alternativ eller skriva en egen 

rubrik. En standardrubrik kan även kombineras med egen text. I 

dagsläget finns inga standardrubriker upplagda i systemet.  

4. I rutan Koppla anteckning till nyckelord kan du koppla nyckelord till 

din anteckning genom att markera nyckelordet i rutan Tillgängliga 

nyckelord och klicka på > för att flytta över till Kopplade nyckelord. 

Nyckelord används för att lätt kunna söka fram journaler som har ett 

visst nyckelord.  

5. Klicka på OK för att spara uppgifterna och för att komma tillbaka 

till fönstret Journal. Nu hamnar du i skrivytan och markören står 

under rubriken i skrivytan: 

 

 
 

6. Skriv in din text här.  
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7. När du befinner dig i en anteckning kan du högerklicka i skrivytan 

eller välja Arkiv respektive Redigera i menyn och göra vissa val. Genom 

att välja Spara anteckning (vara kvar), sparas det du har skrivit men 

du är kvar i samma anteckning och kan fortsätta att skriva.  

8. Om du vill spara anteckningen och fortsätta med att skriva en ny 

anteckning finns det flera olika sätt att spara anteckningen:  

 Klicka på knappen Spara (nere till höger).  

 Högerklicka och välja Spara anteckning.  

 Klicka på ikonen för Spara.  

 Välja Spara under menyn Arkiv. Välj sedan Ny anteckning under 

menyn Arkiv eller klicka på ikonen för Ny i verktygsfältet.  

Alla sparade anteckningar, skrivskyddade som icke skrivskyddade, 

visas i listan. Genom att dubbelklicka på en som inte är skrivskyddad så 

visas den i skrivytan och du kan fortsätta skriva i den eller ta bort 

den. Varje anteckning får ett unikt löpnummer, detta visas genom att 

högerklicka på en post i listan.  

 

Klicka på Stäng för att återgå till Dokumentsammanställningen. 

 

Rätta en skrivskyddad anteckning 

 

Gör så här:  

1. Markera den skrivskyddade anteckning som du vill rätta.  

2. Välj Redigera - Rätta anteckning i menyn eller högerklicka på 

anteckningen.  

3. Anteckningen öppnas i fönstret Rätta anteckning. 

 

 
 

4. Markera den text som ska rättas och klicka på Välj för att få ned 

texten i redigeringsfältet.  
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5. Här kan du nu ändra din text helt eller delvis. Text som tas bort blir 

överstruken (röd) och text som läggs till blir brun.  

6. Klicka på Spara för att spara ändringarna.  

7. Den ursprungliga texten visas överstruken, följt av namn och datum 

på den som gjort rättelsen och den nya texten i brunt.  

8. Klicka på Stäng för att återgå till Journalen.  

9. För att se den anteckning som har blivit rättad, markera den och 

välj Redigera - Visa antecknings rättningar i menyn eller högerklicka på 

anteckningen och välj Visa anteckningens rättningar. Den ursprungliga 

texten visas nu överstruken, följt av namn och datum på den som gjort 

rättelsen och den nya texten i brunt. Observera att det fortfarande 

är den som ursprungligen signerade anteckningen som står som 

signatär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


