
Handbok Treserva 

Omvårdnadspersonalens HSL-dokumentation 
 
 
Beskrivning av omvårdnadspersonalens dokumentation av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter    sid. 1 
Signeringslistor    sid. 1 
Vårdplan     sid. 1 
Läs/skriv ut vårdplaner i GW med pågående HSL-uppdrag 
för omv.personal    sid. 2  
Daganteckning HSL    sid. 3 
 
 
 
Omvårdnadspersonal/utförare dokumenterar hälso- och sjukvårdsanteckningar på något av 
följande sätt: 

• Signeringslista 
• I vårdplan 
• Daganteckning HSL 

 
På Inredan hittar ni följande: 

• ”Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser”  
• ”Treserva handbok för utförarpersonal” som beskriver de olika funktionerna i 

genomförandewebben 
 

Signeringslistor 
Aktuella signeringslistor förvaras hos vårdtagaren, de finns inte i Treserva. Signeringslistor är 
en journalhandling. Arkivering av signeringslistor sker i omvårdnadsjournalen hos 
arbetsterapeut, sjukgymnast alternativt sjuksköterska beroende på vem som ansvarar för 
insatsen som signerats. 
 

Vårdplan 
Insatser i aktuella vårdplaner kan fördelas till genomförandewebben och blir på så sätt ett 
uppdrag till omvårdnadspersonalen. 
I genomförandewebben visas vårdplaner under den aktuella personens trädvy. Klickar man på 
vårdplan visas precis som i genomförandeplanen information om vårdplansnamn, åtgärd, 
genomförandeperiod och enhet på panelen. För att visa fullständig information om problem, mål 
och åtgärd expanderar man panelen genom att klicka på pilarna på panelens högra sida.  
Omvårdnadspersonalen kan dokumentera i anslutning till aktuell åtgärd, anteckningen sparas då 
både i genomförandewebben och i vårdplanen i omv.journalen och kan läsas under sökordet 
daganteckning omv.personal i respektive vårdplan. 
 
LÄSA , för att läsa anteckningar som omv.personalen gjort i anslutning till vårdplan kan du gå: 

• Via genvägar – patientjournal – sök, som man når via skrivbordet 



• Via kikaren  i patientens omv.journal kan du öppna respektive vårdplan och får då upp allt 
som är dokumenterat i denna plan 

• Öppna aktuell vårdplan i omv.journalen och stå i skrivläge 
Observera! i övre högra delen av fönstret finns en filtreringsfunktion som automatiskt 
endast visar anteckningar gjorda av omv.personal under den senaste veckan. För att se 
anteckningar som är gjorda längre tillbaka måste du ändra datumet från när 
anteckningarna ska visas. 

 

 
 
 
Observera! att omvårdnadspersonalens anteckningar i vårdplanerna inte syns om du väljer att 
läsa vårdplanen via en bock framför plannamnet i sökordsträdet. 
 

Läs/skriv ut vårdplaner i GW med pågående HSL-uppdr ag för 
omvårdnadspersonal 
När man i en vårdplan fördelar en insats till omvårdnadspersonal, d.v.s. till en utförarenhet så 
skickas det till genomförandewebben (GW) i Treserva. 
Genomförandewebben används av all omv.personal. 
Alla HSL-uppdrag per patient läggs under rubriken Vårdplaner i GW. 
För att ta del av pågående HSL-insatser som utförs av omv.personal kan man som leg. 
personal läsa detta via GW, man behöver då inte öppna alla vårdplaner i omv.journalen. 
 
Gör så här: 

1. Klicka på verktygsknappen   för att komma till genomförandewebben. Du ska stå på 
skrivbordet i Treserva för att kunna välja denna funktion. 

2. Välj aktuell utförarenhet i trädet till vänster 

 



 
3. Klicka på + framför aktuell patient och välj Vårdplan 

 
 

4. Du ska nu få upp en lista med rubriker på samtliga aktuella HSL-uppdrag för denna 
patient. Rubrikerna är det samma som det KVÅ-ord du valt att fördela insatsen under i 
vårdplanen. I exemplet nedan finns 2 HSL-uppdrag fördelade till GW och i det 
nedersta är en av rubrikerna öppnad och därför ser man uppdraget i sin helhet 

 
5. Det går sedan göra utskrift som kan användas tex vid teamträffar, vårdplaneringar, 

uppföljning av pågående insatser m.m.  
 
 

Daganteckning HSL 
När omv.personalen inte fått ett uppdrag via vårdplan kan de inte dokumentera i vårdplan, saknas 
även signeringslista måste de istället använda Daganteckning HSL när de ska dokumentera. 
Dessa anteckningar måste av ssk, at alt. sg aktivt sparas ner i omv.journalen via funktionen 
”sammanfatta daganteckningar” som finns via verktygsfältet i omv.journalen.  



 
LÄSA , daganteckning HSL 

• Via SÖK funktionen i verktygsfältet i genomförandewebben, se handbok för 
utförarpersonal 

• Via verktygsknappen sammanfatta daganteckning i omv.journalen, du kan då samtidigt 
välja att spara anteckningarna till omv.journalen 

• Via sökordet sammanfattning daganteckningar längst ner i sökordsträdet i 
omv.journalen.  Här ser du alla anteckningar gjorda av omv.personal som har sparats till 
omv.journalen. De anteckningar som aktivt sparats via funktionen sammanfatta 
daganteckningar finns att läsa via sökordsträdet i omv.journalen. 
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