Kontrollera (SoL)


Det får bara finnas ett pågående beslut av samma sort. (Undantag där trygghetslarm ligger i
en tidigare hemtjänstutredning)



Alla beslut som ska verkställas måste ha en beställning.
o Räkna: Lika många beställningar som beslut.
Undantag Särskilt boende:
Beställning skapas inte för särskilt boende utan ansökan skickas istället till
Boendemodulen.



Om ett beslut ej ska verkställas:
o Ta bort beställning
o Bocka i rutan ”Beslutet kommer aldrig att verkställas”
o Fyll i ett tom-datum (samma som from-datum)



Insatser måste ha en detaljrad.
(Det finns undantag, exempelvis säbo, och då är knappen ”Ny detalj” inte aktiv och ej möjlig
att trycka på).



Alla beslut och beställningar måste innehålla insatser. Insatserna ska följa med hela vägen
från Insatsfliken och beslutsfliken. Skapa varje enskild beställning från beslutsfliken.
Insatserna får inte läggas till från Insatsträdet i beställningsfliken.

o

Om insatsen inte följer med till beställningsfliken: Sök om kunden, gå till fliken Beslut
och sedan till fliken Beställning och se om den kommer med denna gång. Hör av er
till dso-it om det inte fungerar.



Om omprövning: Kom ihåg att ta bort eventuella insatser som inte längre gäller.



Särskilt boende ska ha två beslut men bara en beställning:
o
o



Insatskategorin Säbo behovsbedömning ska ha beslut Behovsbedömning 
Beställning skickas till utförare.
Insatskategorin Särskilt boende ska ha beslut Bifall särskilt boende. Ansökan
skickas till boendesamordnaren och ingen beställning ska skickas.

Insatsen ”larm” måste alltid vara med i varje nytt hemtjänstbeslut om larm fortfarande ska
finnas med. Den får inte ligga öppen i en gammal hemtjänstutredning. Allt ska samlas under
en utredning.
o

Finns beslut och insats trygghetslarm så ska beslut och insats larm finnas, och vice
versa.



Timmarna för boendestöd ska läggas som en klumpsumma på insatsen som heter
Boendestöd, timmar.



Vid hemtjänstomprövning så ska ni inte fortsätta att använda den hopslagna insatsen
”promenad/social samvaro”, utan ni ska använda de enskilda insatserna: ”promenad” och
”social samvaro”.

