Endast dokumentera (Ej verkställa)
Denna funktion kan utförarna använda när de vill börja dokumentera men inte har verkställt beslutet
än. Funktionen går endast att använda om det är en ny verkställighet som inte är öppen sedan
tidigare.
1. Gå till Mina sidor i Procapita (Aktuellt) och filtrera på rätt utförare under ”Beställningar att
verkställa”.

2. Markera beställningen som du vill börja dokumentera för och välj Gå till Verkställighet (lov).

3. Ta in beställningen på rätt organisation och tryck sedan på OK. Detta betyder inte att du har
verkställt beställningen.

4. Tryck sedan på knappen ”Endast dok” för att endast dokumentera.

5. Nu kan du börja dokumentera och när du är klar och går ut från personen eller
verkställigheten så frågar Procapita ibland om du vill spara verkställigheten. I så fall väljer du
ja. Annars gör du ingenting.
Du har nu startat verkställigheten, men enbart med endast dokumentation. Du har alltså inte
verkställt beslutet.

OBS: Om du inte trycker på knappen ”Endast dok” och inte dokumenterar (punkt 4 och 5) för att du
ångrar dig så frågar Procapita om du vill spara när du går till något annat ställe. Välj då nej, för då är
du tillbaka till ursprungsläget där verkställigheten inte är startad. Om du väljer ja, utan att ha
dokumenterat i endast dokumentera knappen, då verkställer du beställningen!
6. När du använt knappen ”Endast dok” så får din personal också tillgång till verkställigheten
och därmed också tillgång till dokumentationen. Ni kan dokumentera så mycket som ni vill,
och när det sedan är dags att verkställa beslutet så gör du samma sak igen. Du går till
beställningar att verkställa och sparar. Då verkställs beslutet!
När du verkställer beställningen så måste du tänka på vilket datum du gör detta! Datumet för
när verkställigheten startar med endast dokumentation bör vara tidigare än datumet när du
verkställer beställningen.

