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Kompetensmodellen 
Målet med kompetensmodellen är att öka kunskapen kring funktioner i 
verksamhetssystemet Vodok 2.0 samt ge stöd för dokumentation av vårdprocessen. 
Målgruppen är legitimerad personal, Vodokhandledare, chefer, utsedda ansvariga för 
kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, MAS och MAR samt sakkunniga i Vodok 2.0. 

Kompetensmodellen består av olika kunskapsnivåer som bygger på varandra vilket 
möjliggör ett stöd för den egna kompetensutvecklingen, handledning, egenkontroller och 
uppföljning. För varje nivå finns det manualer. 

  

 

 

Checklista kompetensmodellen minimumnivån Vodok 2.0 
Denna checklista är ett stöd för att säkerhetsställa kunskap i Vodok 2.0 på minimumnivå 
enligt denna modell. 

Syftet med checklistan är att du ska få möjlighet att reflektera över dina kunskaper, 
arbetssätt och få ett bra underlag för vilka funktioner du behöver kunna på minimumnivå. 

Observera att för stöd i dokumentation av vårdprocess i Vodok 2.0, se bilaga till minimum- 
och basnivå enligt kompetensmodellen med fokus på Hälsoplan och Plan för Palliativ vård 
i livets slutskede. 
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Checklistan följer rubrikerna i manualen. Kryssa i det du kan: 
 

Riktlinjer, stödmaterial mm 
� Stadens hälso- och sjukvårdssida Hälso- och sjukvård - Stockholms stad 

(leverantor.stockholm) 
� Stadsdelens hälso- och sjukvårdssida på intranätet med styrdokument från 

MAS/MAR och dokumentationsstöd. 

Testmalmen 
� Den påhittade stadsdelen Testmalmen med påhittade enheter och hälso- och 

sjukvårdsjournaler på påhittade patienter. 

Inloggning till Sociala system och Vodok 
� Inloggning 
� Support och felanmälan 
� Byte av lösenord 

Grundinställningar  
� Inställningar Mina Bevakningar 
� Hsl språkfil 

Ikoner och stödfunktioner 
� Skillnad mellan aktiva och inaktiva ikoner 
� Vanliga kortkommandon 
� Rättstavning 
� Ersätt 

Vodok 
� Navigeringsknapparna Mina Sidor och Journal 

Startvy Mina Sidor 

� Kom ihåg  
� Hantera Ej signerad dokumentation 
� Genvägen Ny dokumentation på mina patienter 

Startvy Journal 

� Sök patientjournal 
� Aktivera avslutad journal 
� Starta ny journal 

 

 

 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/halso-och-sjukvard/
https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/halso-och-sjukvard/
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Orientering på skärmen 
Flikar i Hälso- och sjukvårdsjournalen: 

� Dokumentation  
� Plan  
� Utförda HSL åtgärder 
� Journalmapp 
� Bedömningsinstrument  
� Infoga dokument 

� Träd 
� Lista 
� Översikt 

� Rubrikträd 
� Kolumnläge 
� Helskärm 

 
Fönster i Hälso- och sjukvårdsjournalen: 

� Centralen 
� Rubrikträdet 
� Skrivfönster 
� Läsfönster 
� Justera fönsternas storlek på skärmen 

Orientering i rubrikträdet enligt bilaga 1 
� Allmänna uppgifter 
� Funktionstillstånd 
� Analys 
� Plan 
� Egna ordinationer/åtgärder 
� Andras ordinationer 
� Palliativ vårdplan 
� Avliden/Epikris 

Läsa i journalen 
Via Centralen 

� Kontakt och närståendeuppgifter 
� Uppmärksamhetssignaler 

� Läsa via Rubrikträd 
� Läsa via Helskärm 

Skriva och spara i journal 
� Skrivbara sökord 
� När ska en text avslutas 
� Hur avslutas en text 
� Skriva ny text  
� Händelsedatum och händelsetid 
� Hjälpfrastext 
� Frastexter 
� Dokumentation via Mallar 
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Via Centralen 
� Skriva ny text i Centralen 
� Skriva ny text under Kontakt- och närståendeuppgifter 
� Skriva ny text under Uppmärksamhetssignaler 

Textens uppbyggnad i ICF-delen 
� ICF klassifikation med kod 
� Bedömningsfaktor 
� Beskrivande text 
� Frastextens struktur i ICF-delen 

Hantera skriven text  
� Ändra osignerad text 
� Signera text 
� Felmarkera text 
� Ordinationer/åtgärder (ord/åtg) 
� Utredande  
� Samordn/adm /planering  
� Behandlande  
� Beroendeordination läkemedel  
� Beroendeordination annat  

Strukturen Planerad ordination/åtgärd och Utförd åtgärd 
� Skillnad mellan planerad och utförda åtgärder 
� Var dokumenteras Planerad ordination/åtgärd 
� Var registreras utförd åtgärd 

Hantera ordinationer/åtgärder via rubrikträdet 
� Hur läsa pågående ord/åtgärd  
� Fliken Kolumnläge 
� Registrera utförd åtgärd/ej utförd åtgärd 
� Frastexter utförd åtgärd 
� Dokumentera en planerad ord/åtgärd 
� Hur bygga upp en text för planerad ordination/åtgärd 
� Skillnad mellan Pågående åtgärd och Engångsåtgärd 
� Koppla till Hälsoplan 
� Val av KVÅ-kod 

Hantera ord/åtgärd via fliken Plan 
� Läsa planerade och utförda ord/åtgärd  
� Registrera en utförd åtgärd/ ej utförd åtgärd 

Fliken utförda HSL åtgärder 
� Läsa utförda HSL Åtgärder via Fliken Utförda HSL åtgärder  

Felmarkera åtgärder 
� Felmarkera planerad ord/åtgärd 
� Felmarkera utförd åtgärd  
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Regel för låsning av text 
� Regel för låsning av text 

Plan för Palliativ vård i livets slutskede 
� Frastexter Observandum/Observation 
� Frastexter Kartlagt Hälsotillstånd 
� Skapa en plan för Palliativ vård i livets slutskede 
� Överblick över ord/åtgärder  

� via Helskärm 
� via fliken Plan  
� via Utförda HSL Åtgärder 

Dokumentation efter dödsfall 
� Klinisk undersökning inför fastställande av dödsfall 
� Avliden 
� Omhändertagande av avliden 
� Epikris 

Utskrifter  
� Utskrift via Helskärm  
� Direktutskrift enstaka text 
� Utskrift via Skriv ut (Mallar) 

Signeringslistor 
� Skapa en Signeringslista 
� Skriv ut Signeringslista 

Avsluta journal 
� Avsluta journal 

Avvikelser  
� Registrera Avvikelse 
� Fliken Dokumentation Avvikelse 
� Frastexter och Hjälpfrastexter  
� Händelsedatum och Händelsetid 
� Genväg till patientjournalen 
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