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Handbok vårdplan 
 

Innehållsförteckning: 
1. sök vårdplan……………………………………………………….sid. 1 
2. skapa vårdplan och lägg till sökord………………………………..sid. 2 
3. redigera anteckningar i vårdplan…………………………………..sid. 4 
4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen Plan……...sid. 4 
5. registrera åtgärd och fördela i vårdplanen…………………………sid. 5 
6. ta bort åtgärd i vårdplanen…………………………………………sid. 7 
7. återkalla fördelad åtgärd i vårdplanen……………………………..sid. 7 
8. avsluta fördelad åtgärd i vårdplanen……………………………….sid. 8 
9. avsluta vårdplan……………………………………………………sid. 8 
10. filtrera visning av vårdplansanteckningar i fönstret Vårdplan…….sid. 9 

_________________________________________________________________________ 
 
Allmän information om vårdplaner:  

• En vårdtagare kan ha flera vårdplaner under ett och samma sökord, om behov finns 
• Alla planerade och utförda insatser/åtgärder dokumenteras i en plan 

 

Sök vårdplan  
I fönstret HSL – JOURNAL sök vårdplan kan du söka efter vårdplaner för den vårdtagare 
vars uppgifter visas i fönstret Patientjournal. Funktionen överlappar delvis funktionen HSL – 
SÖK JOURNAL  (som du når via Genvägar-patientjournal-sök på skrivbordet), där den 
största skillnaden ligger i att sökning via fönstret HSL – JOURNAL  sök vårdplan alltid utgår 
från en specifik vårdtagare.  
 
Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg  och väljer där: 

Sök plan, eller genom att klicka på ikonen  
 

 
 
Gör så här för att söka efter vårdplan:  
 
1. Klicka på Sök utan att ändra för inställda markeringar, du ser då alla pågående planer.  
2. Rutan Skapad datum: Markera om du vill begränsa sökningen till ett specifikt datum eller 
datumintervall, inom vilket vårdplanen skapats.  
3. Rutan Avslutad datum: Markera om du vill begränsa sökningen till ett specifikt datum 
eller datumintervall, inom vilket vårdplanen registrerats som avslutad.  
4. Markera ett av följande alternativ:  
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• Aktuella : Förvalt som standard. Alla skapade, men ej avslutade, vårdplaner inkluderas i 
sökningen.  
• Avslutade: Endast vårdplaner registrerade som avslutade inkluderas i sökningen.  
• Samtliga: Både pågående och avslutade vårdplaner inkluderas i sökningen.  
5. I fältet Vårdplansnamn kan du ange namnet, eller delar av namnet, på en specifik 
vårdplan för att begränsa sökresultatet ytterligare. Om du inleder med tecknet %, direkt följt 
av en eller flera bokstäver, kommer alla vårdplaner där angiven textsträng ingår som en del i 
namnet att hittas.  
Exempel: Om du anger textsträngen %plan kommer vårdplaner med namn som 
sårvårdsvårdsplan  att ingå i sökresultatet.  
6. Klicka på Sök. Sökresultatet visas i listan i fönstrets vänstra del.  
7. Markera önskad rad i listan för att visa tillhörand e vårdplansinformation i  
fönstrets högra del. När kryssrutan Visa avslutade sökord är markerad visas både aktuella och 
avslutade sökord.  
Du kan öppna hela vårdplanen i ett eget fönster genom att dubbelklicka på vårdplanens 
namn i träfflistan. I fönstret Vårdplan, som då öppnas, kan du redigera tillämpliga delar av  
vårdplanen samt lägga till nya vårdplansanteckningar.  
8. Klicka på Avbryt  för att återgå till fönstret Patientjournal.  
 

Skapa vårdplan och lägg till sökord  
I fönstret Vårdplan kan du skapa och bygga upp en vårdplan. Åtgärder läggs till i vårdplanen  
och kan sedan överföras/fördelas till önskad utförare och utförarenhet.  
Utförare  = den HSL enhet som patienten är knuten till, legitimerad personal 
Utförarenhet = den utförarenhet som får uppdrag att utföra åtgärden, omvårdnadspersonal 

 
Du öppnar fönstret Vårdplan från fönstret Patientjournal genom att högerklicka på det sökord 
i trädstrukturen som du vill att planen ska hamna under, och sedan välja Plan. 
 
Under vissa sökord i journalträdet finns möjlighet att välja mellan flera planer: 
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- Vårdplan, används då ingen specifik plan finns 
- Läkemedelshantering, används alltid för övertagande av läkemedelsansvar och 

omkringliggande åtgärder 
- Risk för fall , används alltid i då det föreligger riks för patienten att falla, här ska alla 

förebyggande åtgärder dokumenteras. 
 
Du kan också öppna fönstret Vårdplan genom att först göra en sökning via fönstret HSL – 
JOURNAL sök vårdplan, och sedan dubbelklicka på ett vårdplansnamn i träfflistan. Innehållet 
i den befintliga vårdplanen för vårdtagaren visas då.  
 
Gör så här för att skapa en vårdplan: 
 
1. Öppna patientjournalen för önskad vårdtagare.  
2. Högerklicka på det sökord som du vill att vårdplanen ska knytas till och välj Plan. 
Fönstret Vårdplan öppnas.  

 
 3. Välj beslut i fältet Beslut. Om endast ett beslut finns registrerat är det beslutet redan 
förvalt.  
4. I fältet Planbeteckning visas den vårdplan som du har valt. Planbeteckningen motsvarar 
namnet på vårdplansmallen som upprättats av systemadministratören.  
5. I fältet Plantitel namnger du planen. Det namn du anger för vårdplanen kommer att visas 
i sökordsträdet under det sökord du valde i steg 2 ovan.   
7. Klicka på Skapa plan.  
 
Planerna innehåller följande sökord: 

- Bedömning 
- Mål 
- Åtgärd , beroende på vilken plantyp man valt så finns olika åtgärder att välja. I planen 

för Risk för fall finns åtgärdssökordet Fallprevention, i planen för 
läkemedelshantering finns bl.a. åtgärdssökordet läkemedelshantering ssk. 
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8. I fältet Sökord (under Plan) visas de sökord som konfigurerats för den valda 
vårdplansmallen. Välj de sökord som ska ingå i planen:  
• I fältet Sökord väljer du ett av sökorden. Initialt kan det hända att endast ett val finns 
tillgängligt.  
För information om det sökord som visas i Sökord kan du klicka på knappen strax till höger 
om fältet.  
• I fältet Text skriver du själva vårdplansanteckningen, som alltså knyts till det sökord du 
har valt. Färdiga fraser kan väljas från frasregistret genom att klicka på knappen med 
pratbubbla.  
Stavningskontroll är aktiverad som standard i skrivfältet. Detta indikeras genom att kryssrutan 
Stavningskontroll är markerad.  
• I fältet Händelsedatum anger du ett datum som vårdplansanteckningen ska gälla från.  
• Om du vill ha bevakning på sökordet klickar du på knappen Bevakning klicka här. Du 
registrerar sedan bevakningen i fönstret Bevakningar – Journal – Plan.  
• Klicka på Lägg till. Sökordet med tillhörande information visas i listan i fönstrets mitt.  
• För att ta bort ett sökord med tillhörande vårdplansanteckning från listan markerar du 
önskad rad och klickar på Ta bort. Tänk på att du endast kan ta bort en vårdplansanteckning 
som inte är signerad. Signering sker i samband med att du klickar på Spara (under Plan).  
9. Upprepa stegen ovan för att lägga till fler sökord med tillhörande vårdplansanteckningar. 
Olika sökord blir tillgängliga i fältet Sökord beroende på vilket överordnat sökord som är 
markerat i listan.  
10.Klicka på Spara när du har lagt till de sökord som behövs och gjort 
vårdplansanteckningar knutna till respektive sökord. Information om signeringsdatum och 
användare läggs till i listan för respektive sökord och tillhörande vårdplansanteckning. 
Vårdplanen läggs nu till i sökordsträdet i fönstret Patientjournal.  
 

Redigera anteckningar i vårdplan 
Redigera funktionen som finns för sökordsträdet fungerar inte om man står i Vårdplansbilden.  
Men, man kan ändra texten och datum för en anteckning/anteckningar som man lagt till men 
inte sparat när man står i vårdplansbilden. 
 
Däremot går det bra att redigera journaltext i vårdplaner både som är sparade och avslutade 
om man står i Patientjournalens grundbild och markerar för läsning, de anteckningar du vill 
redigera. 
För detaljerad information om hur man redigerar/ändrar en journalanteckning i vårdplan, se 
handbok för redigera. 
 

Ta bort/ avsluta sökord och anteckning i vårdplansd elen Plan 
(i fönstrets nedre vänstra del) 
Så snart en anteckning under ett sökord i planen har sparats så kan man inte ta bort 
anteckningen eller redigera i anteckningen. Detta innebär att om man skrivet fel i en 
anteckning i planen måste den anteckningen avslutas. Man bör göra en tilläggsanteckning 
daterad samma datum som uppmärksammar läsaren om den felaktiga anteckningen, även 
denna bör sedan avslutas med samma datum som den felaktiga anteckningen. 
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Du kan välja att avsluta ett sökord i vårdplanen vid ett specifikt datum. När sökordet har 
avslutats är det inte längre möjligt att skapa vårdplansanteckningar knutna till sökordet. Det 
går att avsluta även sökord som har signerade vårdplansanteckningar.  
 
Gör så här för att avsluta en anteckning: 
 

1. Dubbelklicka på önskat sökord (och rad) i listan i fönstrets mitt. Information om 
sökordet läses in i fälten under Plan.  
2. Om du vill avsluta sökordet med omedelbar verkan markerar du kryssrutan i fältet 
Avsluta sökord (dagens datum visas som standard). Om du i stället vill avsluta sökordet 
vid ett annat datum klickar du på pilen i fältets högra pil och väljer ett datum från 
kalendern som visas.  
3. Klicka på Lägg till .  
4. Klicka på Spara (i rutan Plan).  
5. Klicka på Stäng i fönstrets nedre högra del för att stänga fönstret och  
återgå till patientjournalen.  

 

Registrera åtgärd och fördela i vårdplan 
 
Efter att du sparat din vårdplansanteckning av typen åtgärd kan du i fönstret Vårdplan 
registrera en åtgärd (enligt KVÅ) och fördela åtgärden till önskad utförare och utförarenhet, 
vilket görs i nedre högra delen av bilden. De åtgärder som kan registreras är avhängiga av 
vilket beslut som har valts. (väljs längst upp till vänster i vårdplansbilden). 
För att ett beslut ska vara valbart i vårdplanen måste beslutet först vara registrerat under 
vårdåtagande vilket görs via skrivbordet, dvs. innan du gå vidare till patientjournalen. 
Det är inget som hindrar att man i en vårdplan använder olika beslut för olika åtgärder när 
man ska fördela åtgärderna till utförare och utförarenheter. 

Valbara beslutstyper för HSL: 
Psykiska funktioner 
Sinnesfunktioner och smärta 
Röst och talfunktioner 
Hjärt- kärlfunktioner, blodbildnings- Immunsystemet- o andningsfunktioner 
Matsmältnings- o ämnesomsättningsfunktioner o endokrina funktioner 
Funktioner i köns- o urinorgan samt reproduktiva funktioner 
Neuromuskuloskeletala o rörelserelaterade funktioner 
Funktioner i Huden och därmed relaterade strukturer 
Lärande och att tillämpa kunskap 
Allmänna uppgifter och krav 
Kommunikation 
Förflyttning 
Personlig vård 
Hemliv 
 
KVÅ-manual 
För att veta vilka åtgärder som finns under respektive beslut finns två KVÅ-manualer 
framtagna. 

- KVÅ-manual ssk 
- KVÅ-manual at/sg 
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I dessa manualer finns alla KVÅ-ord samlade tillsammans med en beskrivning till varje ord 
och en markering med ett x på de KVÅ-ord som man kan fördela till utförarenhet. 
KVÅ= klassifikation vårdåtgärder  
 
 
Viktigt : För att kunna registrera en åtgärd och fördela den till utförare och  
utförarenhet måste vårdplansanteckningen vara sparad/signerad. 
 
Utförare  = den HSL enhet som patienten är knuten till, legitimerad personal 
Utförarenhet = den utförarenhet som får uppdrag att utföra åtgärden, omvårdnadspersonal 
 
Information om åtgärden samt det överliggande målet och bedömningen, kommer efter att 
åtgärden fördelats, att visas i genomförandeplanen (Genomförande webb) för den valda 
utförarenheten. Under förutsättning att man valt att fördela till en utförarenhet. 
 

 
 
Gör så här för att registrera en åtgärd och fördela åtgärden till en utförare:  
 

1. Öppna vårdplanen för önskat sökord genom att klicka på vårdplanen i sökordsträdet. 
Fönstret Vårdplan öppnas.  
2. Markera ett befintligt sökord i listan, i mitten av bilden. De åtgärder som finns kopplade 
till sökordet visas i fältet Åtgärd  under Åtgärd och utförare, i nedre högra delen av bilden. 
Vid behov kan man byta beslut längst upp till vänster för att få fram passande 
åtgärder enligt KVÅ när man ska fördela till utföra re och utförarenhet. 
3. Ändra vid behov uppgifter under Tim/besök och Frekvens.  
4. Välj utförare och eventuellt utförarenhet (om omv.personal ska vara utförare av 
åtgärden) under Fördela åtgärd.  
5. Ange ett datum för när åtgärden ska börja fördelas i fältet Fr.o.m. Dagens datum är 
förvalt.  
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6. Klicka på knappen Spara i fönstrets högra nedre del. Uppgifter om åtgärd, tidsåtgång, 
datum och utförare visas på raden för sökordet i listan i fönstrets mitt.  
7. Om åtgärden endast ska utföras vid ett tillfälle och sedan avslutas kan åtgärden avslutas 
direkt. Har åtgärden fördelats till en utförarenhet måste den först återkallas innan man kan 
fylla i datum för att avsluta. 
8. Skicka meddelande till omv.personalen för de insatser som ska utföras av utförarenhet. 
Detta görs för att uppmärksamma att en ny åtgärd är ordinerad. Du får automatiskt upp en 
fråga när fördelningen är sparad om att skicka ett meddelande till omv.personalen under 
förutsättning att du valt att fördela till utförarenhet. 
 

 
 
Meddelandet ska innehålla pat. uppgifter, uppgift om att en ny vårdplan är skickad och 
vilket KVÅ du valt att fördela. 
 
8. Klicka på Stäng för att stänga fönstret Vårdplan.  
 
 
 

Ta bort åtgärd i vårdplan  
Viktigt : En åtgärd som redan har fördelats till en utförarenhet kan inte tas bort. Du måste då i 
stället välja att återkalla och avsluta åtgärden. Om du däremot har registrerat en åtgärd och 
endast valt Utförare  (kontra både Utförare och Utförarenhet) kan du ta bort åtgärden.  
 
Gör så här för att ta bort en åtgärd:  
 

1. Öppna vårdplanen för önskat sökord genom att klicka på vårdplanen i sökordsträdet.  
2. Markera raden med önskad åtgärd i listan i fönstrets mitt.  
3. Klicka på knappen Ta bort åtgärd under Åtgärd  och utförare . Den registrerade 
åtgärden tas bort. Observera att själva sökordet, till vilket åtgärden var kopplad, finns kvar i 
listan.  

 

Återkalla fördelad åtgärd i vårdplan 
Du kan välja att återkalla utförandet av en åtgärd som fördelats till en utförare. Återkallandet 
kan ske vid ett datum som du själv väljer. Ett återkallande av en åtgärd innebär att åtgärden 
tas bort från utförarens genomförandeplan (i Genomförande webb).  
 
Gör så här för att återkalla en fördelad åtgärd:  

 
 1. Markera önskad åtgärd i listan i fönstrets mitt. Registrerade åtgärder visas i kolumnen 
Åtgärd  i listan.  
 2. Om du vill återkalla utförandet av åtgärden med omedelbar verkan markerar du kryssrutan 
i fältet Återkalla  (dagens datum visas som standard).  
Om du i stället vill att återkallelsen ska ske vid ett senare datum klickar du på pilen i fältets 
högra pil och väljer ett datum från kalendern som visas.  
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 3. Om du dessutom vill avsluta åtgärden, se nästa avsnitt.  
 4. Klicka på Spara när du är klar.  
 5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret och återgå till patientjournalen.  
 

Avsluta fördelad åtgärd i vårdplan 
Viktigt : För att kunna avsluta en åtgärd i vårdplanen måste åtgärden först återkallas om 
åtgärden är fördelad till utförarenhet. För information om hur du återkallar en åtgärd, se 
avsnittet ovan.  
 
Gör så här för att avsluta en åtgärd:  
 
1. Markera önskad åtgärd i listan i fönstrets mitt. Registrerade åtgärder visas i kolumnen 
Åtgärd  i listan.  
2. Om åtgärden är fördelad till utförarenhet och inte redan är återkallad markerar du 
kryssrutan i fältet Återkalla . Fältet Avsluta åtgärd aktiveras då. Om åtgärden är  
återkallad visas ett datum i kolumnen Återkallad  i listan.  
3. Om du vill avsluta åtgärden med omedelbar verkan markerar du kryssrutan i fältet 
Avsluta åtgärd (dagens datum visas som standard). Om du i stället vill avsluta åtgärden vid ett 
framtida datum klickar du på pilen i fältets högra pil och väljer ett datum från kalendern som 
visas.  
4. Klicka på Spara när du är klar. Den valda åtgärden kommer att avslutas i vårdplanen på 
angivet datum.  
5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret och återgå till patientjournalen.  
 

Avsluta vårdplan 
Gör så här för att avsluta hela vårdplanen:  
 
1. I sökordsträdet klickar du på den vårdplan som du vill avsluta. Fönstret Vårdplan  öppnas.  

 
2. Klicka på knappen Avsluta plan, i övre vänstra delen av bilden. 
3. Bekräfta åtgärden genom att svara OK  på frågan om du vill avsluta vårdplanen.  
4. Det röda krysset i sökordsträdet indikerar att vårdplanen är avslutad. Avslutsdatum visas i 
parentesen. Information i vårdplanen kan fortfarande läsas, men ingen ny information kan 
läggas till  
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Filtrera visning av vårdplansanteckningar i fönstre t Vårdplan  
Du kan filtrera visningen av vårdplansanteckningar i fönstret Vårdplan.  
Filtreringsmöjligheterna omfattar följande val:  
 
• Se uppföljning GF (Genomförande webb) – Samtliga instanser av sökordet Daganteckning 
omv.personal inkluderas i listan när kryssrutan är markerad.  
• Se utförda åtgärder – Samtliga åtgärder som utförts av vald utförare och utförarenhet 
inkluderas i listan när kryssrutan är markerad.  
• Se avslutade sökord – Samtliga avslutade sökord visas i listan när kryssrutan är markerad.  
 
Som standard är samtliga val förmarkerade, vilket innebär att all information visas inom det 
förvalda datumintervallet (1 vecka bakåt i tiden) för respektive val.  
Ett annat sätt att filtrera visningen av information i listan är att öka eller minska 
datumintervallet för respektive val. Filtreringen slår igenom på listan omedelbart efter att du 
gör en ändring av datumintervall eller visningsalternativ. 


