Tillfällig utökning hemtjänst Handläggare
Detta är en lösning i Procapita för att hantera ekonomisk ersättning för utförarna när de får
godkännande från handläggaren att tillfälligt utöka insats.
1. Skapa en aktualisering och välj ”Tillfällig utökning hemtjänst”. Välj att aktualiseringen är från
Handläggare och fyll i resten som vanligt.

2. Inled utredning och välj ”Tillfällig utökning hemtjänst” i utredningstyp. Fyll i övriga uppgifter
som vanligt.

3. Hoppa över fliken dokumentation eftersom det är beslutat att handläggarna inte behöver
skriva något i CDS:en.
4. Gå till fliken insatser och ta bort ordinarieinsatser om de ligger där då den tillfälliga
utökningen inte gäller de insatserna!

5. Lägg till insatsen ”Tillfällig utökning hemtjänst omvårdnad” och/eller ”Tillfällig utökning
hemtjänst service” beroende på om det gäller omvårdnad och/eller service.
Det finns även en insats för tillfällig utökning hemtjänst nattpatrull, som ni också kan lägga
till om kunden behöver utökning på natten. (Det blir då ett eget beslut och egen beställning
för den också).
Kom ihåg att lägga på detaljraden där du anger utökningen i timmar/vecka! (För både
omvårdnad och/eller service).

6. Välj beslut ” Tillfällig utökning hemtjänst omvårdnad” eller ”Tillfällig utökning hemtjänst
service”. Är det ett beslut för både service och omvårdnad så gör ni som vanligt; ett beslut i
taget, ett beslut för omvårdnad och ett beslut för service. Ange ett from och tom-datum som
visar hur länge den temporära utökningen ska gälla (både för service och för omvårdnad).
Fyll i resten som vanligt och spara.

Beslutet för tillfällig utökning hemtjänst omvårdnad

Andra beslutet för tillfällig utökning hemtjänst service

7. Gå till fliken beställning och välj rätt utförare och organisation som vanligt.

8. Skriv anledning och vilken insats den tillfälliga utökningen gäller för i Beställningstexten.
Hur handläggarna ska skriva bestämmer Omsorgsenheten själva, men det ska tydligt framgå
vad det rör sig om. Exempelvis enligt bilden nedan.

9. När allt är utfört korrekt så kan beställningen skickas till utföraren.

10. Om ni har två beslut (omvårdnad och service) så ska ni som vanligt skicka två beställningar:
a. Välj ”Ny”-knappen och fyll i alla uppgifter som vanligt
b. Tryck på knappen med hammaren och bocka i det beslut som du ska skicka
beställning för. Du ser också vilket beslut du redan skickat beställning för.

11. Skriv anledning och vilken insats den tillfälliga utökningen gäller för i Beställningstexten.
12. När allt är utfört korrekt så kan beställningen skickas till utföraren.
Utföraren verkställer beställningen om insatsen har en detaljrad med kvantitet (Annars måste
utföraren meddela handläggarna som får göra om och skicka ny beställning). När utföraren
verkställer så kommer insatsen att tas in i existerande verkställighet där de ordinarie insatserna finns.
Insatsen löper ut av sig själv när tom-datumet för insatsen infinner sig. Kvarstår behovet därefter ska
samma procedur utföras igen. Om den tillfälliga utökningen ska avslutas innan dess att insatsens
tom-datum infunnit sig så måste enhetschefen avsluta denna insats manuellt i verkställigheten.

