Hemtjänst
Denna instruktion visar hur du ska göra en hemtjänstutredning som innehåller service, omvårdnad,
larm och matdistribution då den kombinationen är svårast.
1. Aktualisera

2. Fyll i nedanstående fält och var noga med att välja dig själv som ansvarig handläggare och
välja rätt organisation.

3. Gå vidare till fliken ”Inled Utredning”. Välj rätt utredningstyp och ange den grupp du tillhör
som Medhandläggare (exempelvis Bhl, 1).

4. Gå vidare och skriv din utredning i fliken ”Dokumentation”.
a. Frastexter och hjälpfrastexter finns som hjälp.
b. Du kan även kopiera en tidigare utredning som finns. (Se specifik instruktion för det)
5. Gå till fliken ”Insatser”
a. Välj Insatskategori ”Hemtjänst”
i. Se till så att du får med alla hemtjänstinsatser för omvårdnad och service,
samt insatsen larm och matdistribution.
ii. Ta bort eventuella insatser som inte ska vara med längre (vid omprövning
minns Procapita de insatser som varit med tidigare för brukaren)
iii. Alla insatser måste ha en detaljrad med kvantitet! (För larm och
matdistribution endast detaljrad)

b. Byt Insatskategori till ”Trygghetslarm”
i. Pila över insatsen Trygghetslarm

6. Spara och gå till fliken ”Beslut”.
a. Välj Hemtjänst i Insatskategori och Beslut hemtjänst omvårdnad.
i. Spara när datum är korrekt och omvårdnadsinsatserna är överpilade.

b. Tryck på knappen ny

c.

Välj Hemtjänst i Insatskategori och Beslut hemtjänst service.
i. Spara när datum är korrekt och serviceinsatserna är överpilade.

d. Tryck på knappen ny igen och välj Hemtjänst i Insatskategori och Beslut larm.
i. Spara när datum är korrekt och insatsen larm är överpilad. (Ni brukar inte ha
tom-datum på larmet)

e. Tryck på knappen ny och välj Hemtjänst i Insatskategori och Beslut matdistribution.
i. Spara när datum är korrekt och insatsen matdistribution är överpilad.

f.

Nu har du bara beslutet för Trygghetslarm kvar. Tryck på knappen ny och välj
Insatskategori Trygghetslarm.
i. Spara när datum är korrekt och insatsen trygghetslarm är överpilad. (Även
här har ni inget slutdatum och det är detta beslut som ni sedan inte behöver
göra om vid omprövning)

Gå till fliken ”Beställning”. Välj rätt utförare och kontrollera så att du har fått med dig
insatsen/insatserna!

7. Du ska skapa lika många beställningar som du har beslut (fem stycken i detta fall).
i. Insatsen Trygghetslarm skickas till utförare Trygghetslarm
ii. Insatsen Matdistribution skickas till Ec, Ht Matdistribution
iii. Insatsen larm skickas till hemtjänstutföraren för omvårdnaden.
iv. Omvårdnadsinsatserna skickas till hemtjänstutföraren för omvårdnaden
v. Serviceinsatserna skickas till hemtjänstutföraren för servicen.
8. Gå därför in i ett beslut i taget och från det beslutet vidare till fliken Beställning där du
skickar iväg beställningarna enligt punkt 8.

9. När du har gjort detta så ser du om du har en beställning för varje beslut. Det ska vara lika
många beställningar som beslut.

10. Avsluta därefter besluten och beställningarna i den föregående utredningen med tom-datum
dagen innan nya beslutet gäller.

