VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA –
instruktioner för checklistan utförare
Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef
(eller person som verkställer beställning) måste utföra och kontrollera när beställning
verkställs. Detta dokument är ett tillägg till dokumentet ”Verkställighet – checklista för
utförare”.
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1. Verkställ beställningarna i datumordning för varje specifik kund
Ni måste verkställa era beställningar i datumordning om beställningarna gäller samma kund
och samma insatskategori för den kunden. Se gulmarkerat i bilden nedan. De äldsta
beställningarna ska verkställas först. Verkställer man en nyare beställning först så kan man
inte verkställa den äldre beställningen, och den kommer då att ligga kvar. (Då måste ni ta
kontakt med DSO-IT som måste göra borttag, så var därför noga med att verkställa i rätt
ordning).

Ni får fram era beställningar genom att gå till mina sidor i Procapita. Under fliken Aktuellt
ligger raden ”Beställningar att verkställa”. Markera denna rad, högerklicka och välj filter.

Välj den utförare ni vill filtrera på i rullistan. När ni valt utförare så kommer ni att se de
beställningar som är skickade till denna utförare.
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2. Kontrollera att insats finns med
Markera beställningen som ska verkställas och högerklicka och välj ”Visa beställningstext”.

Kontrollera att beställningen har insatser. (Se gulmarkerat i bilden nedan).

Om inte insats finns med, låt beställningen vara och meddela handläggaren att de måste
skicka en ny, korrekt beställning med insatser. Verkställ sedan den nya, korrekta
beställningen, om den har insatser.
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3. Ta in verkställigheten på rätt organisation
När du kontrollerat att insatser finns med i beställningen så högerklickar du på beställningen
och väljer ”Gå till verkställighet (lov)”.

Kontrollera att du tar in beställningen på rätt organisation, tryck sedan på OK.
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4. Kontrollera ”Verkställ from”-datumet
När du tagit in beställningen på rätt organisation så måste du kontrollera ”Verkställ from”datumet innan du sparar verkställigheten (gulmarkerat i bilden nedan).
”Verkställ from”-datumet blir automatiskt beställningens from-datum. Ni ska verkställa den
dagen då insatserna påbörjas, därför kan ni behöva ändra på detta datum. Om ni exempelvis
får in en beställning som inte ska börja gälla på en gång så ska ni göra på två sätt, varav vi
rekommenderar det första:


Låta beställningen ligga tills insatserna påbörjas, och sedan verkställa på det rätta
datumet. (Om det är en helt ny verkställighet så kan ni välja att börja dokumentera
utan att beställningen/beslutet verkställs. Då använder man ”Endast dok”-knappen).



Verkställa i förtid genom att flytta fram datumet till då insatserna ska påbörjas. Men,
om ni verkställer i förtid finns dock risken att insatserna inte påbörjas den dagen som
ni valt, och datumet går inte att ändra i efterhand. Då måste DSO-IT kontaktas och
göra borttag i systemet, vilket kan ta lite tid. Så var därför restriktiva med att verkställa
i förtid om ni inte absolut är säkra.
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5. Kontrollera och eventuellt justera perioderna på insatsen
När du verkställer ett beslut så måste du kontrollera och eventuellt justera perioderna på
insatserna.
Om man placerar sina insatser på resurs (arbetslag) så blir mapparna gula. På oplacerade
insatser är mapparna röda. Ni ska placera era insatser så att mapparna blir gula. Dels så ser
man i sammanställningar till vilken resurs kunder tillhör (behövs för den interna statistiken)
och dels så får ni själva lite hjälp när ny beställning med insatser kommer. Alla insatser som
gäller i den nya beställningen blir alltid röda. De insatser som då fortfarande har gula mappar
är insatser som inte ingår i just den beställningen, och kan därför behöva avslutas manuellt
av er. Datumen för insatserna visar också tydligt vilka insatser som ingår i beställningen då
de har samma datum som beställningsdatumet.
Se två förklarande exempel nedan. Exemplen är för Hemtjänst då detta är mest avancerat
inom Hemtjänsten. Men principen är densamma för alla.
Exempel 1, en inkommande beställning:
Kund har insatser Dusch, Lunchhjälp och Tillsyn. De är placerade och därmed gula.

Nytt beslut kommer in via en beställning och utföraren ser att insatserna är Tillsyn och
Dusch. (Kund ska därmed inte ha lunchhjälp längre).

6

Utföraren verkställer beställningen och insatsbilden ser då ut såhär istället:

De insatser som den aktuella beställningen innehåller är röda (eftersom man tidigare har
använt sig av resursplacering). De insatser som har gula mappar är insatser som inte ingår i
den nya beställningen. Detta ser man även på datumet (se gulmarkerat i bilden ovan) vilket
inte är detsamma som beställningens datum. Dessa insatser ska avslutas:
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Markera datumen på insatsen som ska avslutas och ändra slutdatumen till dagen innan det
nya beslutet gäller. Se gulmarkerat i bilden nedan. Sedan sparar du.

Nu har du sett till så att du endast verkställer de giltiga insatserna!
Exempel 2, flera inkommande beställningar:
Har ni fått flera beställningar med samma datum inom samma insatskategori (exempelvis
Hemtjänst) för en specifik kund så verkställer ni alla dem beställningarna. Exempelvis om ni
fått beställningar för hemtjänst omvårdnad, hemtjänst service och hemtjänst larm för en
specifik kund.
När ni verkställt alla beställningar så ska ni kontrollera insatserna under fliken ”Insatser”
innan ni placerar insatserna. Ligger det kvar någon mapp som är gul så ska ni även i detta
fall avsluta insatsen genom att ändra slutdatum till dagen innan det nya beslutet gäller.
Viktigt undantag från ovanstående instruktion:
Det kan finnas tillfällen där ni exempelvis får Hemtjänst omvårdnad, Hemtjänst service och
Hemtjänst larm skickade till er med olika beställningsdatum. Exempelvis så kan kunden välja
er som utförare för omvårdnad, och en annan utförare för service. Några veckor senare så
ändrar sig kunden och väljer även er som utförare för service. När ni verkställer beställningen
för serviceinsatserna så kommer de insatserna att bli röda, MEN i detta läge så ska INTE de
andra insatserna som har avvikande datum och gula mappar avslutas, eftersom de tillhör
beställningen för omvårdnaden.
Därför går det inte att säga att gula insatser alltid ska avslutas och det går inte heller att säga
att alla insatser som har avvikande datum ska avslutas. Detta eftersom det är tillåtet att
skicka uppdelade beställningar till er vid olika tillfällen.
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5.1 Placera insatserna
När du kontrollerat och justerat insatserna så ska du placera de röda insatserna så att de blir
gula igen. Detta gör du genom att ställa dig på fliken Placering.

Insatserna som beställningen gäller är i bockade.
1. Välj Resursregister: Arbetslag
2. Välj Typ av resurs: Hemtjänst
3. Välj Resurs (vilken grupp som verkställer kundens insatser).
4. Klicka på den blå pilen och spara.
När du går tillbaka till fliken Insatser så ser du att mapparna är gula (=placerade).
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Om någon mapp fortfarande är röd så gick den inte att placera (kan exempelvis bero på att
detaljrad saknas).
OBS! För särskilda boende och grupp/serviceboenden så är det också viktigt att placera:
1. Välj Resursregister: Boende
2. Välj Typ av resurs: Vilken typ av boende som det är
3. Välj Resurs: Här väljer du numret på lägenheten.
Boendestöd placeras också i resursregistret eftersom det kan finnas olika grupper/resurser
som utför insatser inom samma organisation.
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6. Kontrollera och eventuellt justera perioderna på raderna i Info
beslut-knappen
(Denna punkt är väldigt viktig, då individstatistik till Socialstyrelsen tas från just denna bild).
Efter att utföraren har verkställt ett beslut så måste utföraren kolla så att det bara finns ett
pågående beslut av varje sort. Detta gör utföraren genom att trycka på Info beslut-knappen.

Under denna knapp visas information om alla beslut som finns på denna kund.
Det är endast ”Beslut verk tom” som utföraren kan ändra på i denna bild. (”Beslut gfrom” och
”Beslut gtom” är handläggarens beslutsdatum och ”Beslut verk from” är den dagen utföraren
verkställde beslutet). ”Beslut verk tom” ska justeras i de fall det kommer ett beslut innan
tidigare beslut löpt ut eller om det inte finns något tom datum alls i tidigare beslut. ”Beslut
verk tom” ska ändras till dagen före det nya beslutets gfrom-datum.
Bilden nedan visar hur det kommer att se ut när ni verkställer ett nytt beslut där det gamla
beslutet inte har hunnit gå ut än. Det ni då ska göra är att ändra ”Beslut verk tom” som är
gulmarkerat till dagen före datumet som är gulmarkerat under ”Beslut gfrom. Datumet
140220 ska alltså ändras till 130922. Det blir samma datum som handläggaren justerat till på
”Beslut gtom” (markerat med pil nedan i bild).
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Nedanstående bild visar hur det ser ut efter att ändringen är gjord. Nedanstående bild är det
korrekta.

Alla gamla rader kommer alltid att ligga kvar, men det är bara ett beslut per sort som ska
vara aktivt.
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7. Kom ihåg att avsluta verkställigheten

När er kund exempelvis avsagt sig insatskategorin, bytt utförare, avlidit, flyttat till särskilt
boende, etc så måste ni avsluta er verkställighet.
Tryck på ”Avsluta verkst”-knappen. Fyll i Avslutsdatum och Avslutsorsak och tryck OK. (Se
bild nedan).

Om du försöker avsluta en verkställighet där kund har pågående HSL-uppdrag så säger
Procapita ifrån. Nedanstående meddelande dyker upp.
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Om HSL-uppdraget fortfarande ska pågå hos er (och exempelvis bara SOL/LSS-insatserna
blivit avsagda) så låter du verkställigheten vara öppen. Observera: Du måste då avsluta
perioderna på insatserna:
1. Ställ dig på den raden med datum under insatsen. (gulmarkerad i bild, ruta 1).
2. Skriv sedan in ett slutdatum på perioden (gulmarkerat i bild, ruta 2)
3. Spara.
Kom ihåg att inhämta ett medgivande från kund för att få ha SOL-akten öppen utan SOLinsatser. (Samma gäller för LSS)

2

1

Om kund inte ska ha HSL-uppdraget hos er (exempelvis bytt utförare, flyttat till säbo) så ska
ni avsluta verkställigheten. Kontakta då legitimerad personal att de måste avsluta HSLuppdraget så att ni kan avsluta verkställigheten. (Den legitimerade personalen skickar HSLuppdraget till ny utförare om det ska fortsätta).
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8. Sökningar som varje utförare bör göra kontinuerligt (en gång i
månaden)

Alla utförare bör gå igenom sina verkställigheter kontinuerligt för att kontrollera att alla kunder
finns och att de stämmer. Samt kontrollera om några kunder saknas.

8.1 Sökverktyget: VoO Verkställighet (lov)
Öppna upp sökverktyget och välj VoO Verkställighet (lov) i rullistan och sök på din
organisation.

Du får då upp ett resultat över dina verkställigheter.
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Du kan sortera i stigande eller fallande ordning på vilken kolumn som helst genom att trycka
på kolumn-rubrikerna.
Du kan i detta sökverktyg också söka på vilka verkställigheter som är avslutade respektive
inledda under en viss period. (se gulmarkerat i bilden nedan).
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8.2 Sammanställningsverktyget: VoO Insatser - Verkställighet
Öppna upp den gula mappen ”Sammanställningsverktyget” som ligger under den grå fliken
”Mina sidor”.

Välj Sammanställningen ”VoO Insatser - Verkställighet” och sök på period, organisation.

Du får då exempelvis fram alla kunder och vilka insatser (med tid) som de har.
Du kan välja att söka på andra urval också. Går exempelvis att söka på specifika
insatskategorier.
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Det går att skriva ut resultatet och få det sammanställt på olika vis. Tryck på Skriv utknappen och välj något alternativ som du vill skriva ut.
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