Tillfällig utökning hemtjänst Enhetschef/Utförare
Detta är en lösning i Procapita för att hantera ekonomisk ersättning för utförarna när de får
godkännande från handläggaren att tillfälligt utöka insats.
1. Gå till Beställningar att verkställa och välj utförare i filter.

Om den tillfälliga utökningen gäller omvårdnad så får ni en beställning för det, gäller det service så
får ni en för den. Ni kan även få två beställningar, en för service och en för omvårdnad, om den
tillfälliga utökningen skulle gälla båda. Handläggarna kan även skicka utökningar för natten, men som
då går till nattpatrullen.

2. Markera beställningen/beställningarna, högerklicka och visa beställningstext. Handläggarna
ska skicka beställning med detaljrad och kvantitet samt skriva i beställningstexten vilken
insats utökningen gäller för.

OBSERVERA: Om detaljrad, kvantitet och beställningstext saknas angående vilken insats
utökningen gäller för så ska ni inte verkställa! Meddela istället handläggaren som får skicka
en ny korrekt beställning.
3. Om detaljrad, kvantitet och förklarande beställningstext finns för den tillfälliga utökningen:
a. Gå till verkställigheten

b. Ta in beställningen på rätt organisation

c. Spara på rätt datum.

4. Insatsen med den tillfälliga utökningen läggs i er existerande verkställighet bland de ordinarie
insatserna.

Den tillfälliga utökningen kan alltså ha andra datum än de ordinarie insatserna, vilket är ok
eftersom den tillfälliga utökningen inte gäller under samma period som de ordinarie
insatserna. (Och inte heller beställs samtidigt som de ordinarie insatserna).

5. Placera insatsen som vanligt.

6. Om du hade fått två beställningar, en för omvårdnad och en för service så verkställer du nu
service på samma sätt som ovanstående förfarande.
7. Du ser i insatser att du då har en insats för omvårdnad (som du redan placerat) och en insats
för service som du nyss tog in.

8. Placera även denna insats.
9. Insatserna med de tillfälliga utökningarna faller ut av sig själv när perioden har gått ut. Om de
tillfälliga utökningarna ska avslutas innan perioden faller ut så måste ni avsluta dem själva
genom att skriva ett tom-datum på perioden för den tillfälliga utökningen.

