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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Tidboken och besökslista är delar i journalsystemet Cosmic. Syftet med användningen är 

att säkerställa planering, informationsöverföring och utförande av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter som utförs av legitimerad personal. 

Arbetsuppgifter som är direkt kopplade till en patient så väl som arbetsuppgifter av mer 

praktisk och generell karaktär ska föras in i tidboken. Ingen planering i pappersform ska 

förekomma vid sidan av.  

Delar i tidboken 

Alla enheter har enskilda tidböcker för arbetsterapeut och fysioterapeut. Även stroke- 

och Hab-teamet har en tidbok för arbetsterapeut och fysioterapeut. Gällande de privata 

aktörer som har egen HSL-journal görs ändå bokning av insatser i Cosmics tidbok, välj 

den enhets tidbok där patienten är skriven. Gör en notering på bokningen om vilken 

privat aktör som det gäller.   

Tidböckerna är uppbyggda enligt namnstrukturen:  

”Växjö Kommun, At Enhetens namn” 

”Växjö Kommun, Ft Enhetens namn” 

 

Personliga tidböcker 

Rehabassistenter och Syn och hörselinstruktör bokar sina besök/insatser i personliga 

tidböcker med deras namn 
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Rutin 

Hur bokning ska göras 

Tidboken är patientbunden och det är därför viktigt att ha aktuell patient framme i 

Cosmic när tidbokningen görs. Endast alternativet ”Fribokning” får användas.  

Besök bokas på det datum och den tid som är aktuell. 

Vid bokning anges: 

• Vårdande enhet 

• Vårdtjänst 

• Kontakttyp 

• Bokningsinformation 

Återkommande fribokningar 

När en återkommande uppgift bokas in kan besöket kopieras och bokas in på flera 

datum. Vid dagliga insatser boka då in dagligen för en vecka i taget och ange på den sista 

bokningen att det är dags att föra fram nya bokningar i tidboken. Detta för att undvika 

att behöva ändra/avboka varje enskild bokning om något förändras.  

Notering, inklusive återkommande notering 

Uppgifter som är aktuella under dagen som ej gäller enskilda patienter, exempelvis 

möten och utbildningar kan bokas i tidboken som ”notering”. Observera att noteringar 

inte syns i besökslistan utan endast i tidboken. 

Återkommande notering används för de uppgifter som är återkommande varje dag och 

där inga ändringar sker, exempelvis morgonmöte, kolla LINK/ Messenger m.m. Det går 

att lägga en återkommande notering som längst i sex månader. Har du gjort 

återkommande notering anger du att det är dags att boka fram nya på det sista datumet. 

Notering som avskiljare i tidbok 

Notering kan även användas för att göra avskiljningar i en tidbok. Exempelvis om ett 

boende har tre avdelningar men en tidbok. Notering läggs då med avdelningens namn 

och besök som ska utföras på respektive avdelning bokas in under. Detta ger en tydlig 

bild över vart patienten bor.  
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Besökslista – Klarmarkera utförd insats 

När insatsen/besöket är utfört ändras status i besökslistan till ”Utförd”. Alternativet 

”Utebliven” kan användas om insatsen inte skulle utföras av någon anledning och ej 

heller bokas om. 

Alla besök i besökslistan måste hanteras. Ingen bokning får lämnas som ”Bokad” då det 

orsakar problem i andra delar i systemet.  

Vid sjukdom/frånvaro  

Vid sjukdom eller frånvaro så ansvarar teamet för att ta ställning till vilka besök som ska 

utföras, vilka som ska ställas in eller bokas om. Tänk också på att registrera besöken i 

besökslistan som utförd eller utebliven.  

 

Driftavbrott 

När avbrott planeras kommer detta meddelas i god tid. Inför planerade driftavbrott ska 

det kontrolleras att tidboken för dagen är uppdaterad. 

Vid oplanerade driftavbrott kan tidboken skrivas ut dagen innan eller så kan Cosmic 

läskopia användas för att se senaste version av tidboken innan avbrottet. 

Arbetsuppgifter som tillkommer under avbrottet skrivs på papper och förs in i tidboken 

snarast när avbrottet är slut. 

 


