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INLOGGNING  

Logga in med KommunID (4-siffrig pinkod)  

Välj produkt: Lifecare Utförare 

Välj roll: Lifecare.Personal 

Välj enhet: Välj den enhet du ska dokumentera i 

 

Om du behöver byta enhet/arbetsställe: 

Klicka på ditt namn. Välj Ändra, byt enhet 

 

Kom ihåg att Logga ut när du dokumenterat klart 
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HEMSKÄRM 

 

På hemskärmen kan du se om du har  

Ej signerad dokumentation, gäller dina egna ej signerade anteckningar  

Ej lästa notifieringar, gäller avslutade insatser för hela enheten  

Ej bekräftade beställningar, gäller nya beställningar till enheten som ej är bekräf-

tade  

Ej signerade delegeringar, gäller dina egna ej signerade delegeringar 

30 dagar innan, kan du se vilket datum det är planerat att göra uppföljning av mål under Genom-

förandeplaner Planer att följa upp. Genom att klicka på personen kan du komma direkt till ge-

nomförandeplanen.  

 

Det finns möjlighet att gå direkt från hemskärmen för att läsa de anteckningar som 

gjorts sedan du senast loggade in. 
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SÖK BRUKARE 

Gå till meny, klicka Sök brukare. 

  

Nu ser du alla brukare som finns på din enhet. 

Sök på namn, personnummer eller skrolla i listan och klicka på den brukare du ska 

dokumentera om. 
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UPPMÄRKSAMHETSSIGNAL 

Om det finns text skriven på Varning/Smitta/Observera så kommer alltid dialogru-

tan upp när du sökt fram brukare. 

 

Stäng dialogen genom att klicka stäng. Uppmärksamhetssignalen visas alltid under namn och 

personnummer på vänster sida. Du kan klicka där om du vill läsa dialogen. 
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PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifter hittar du längst upp i menyn till vänster. Personuppgifterna är 

uppbyggda av fyra delar.  

Person visar personens kontaktuppgifter, du kan ändra telefonnummer och E-post-

klicka då Ändra. Övrig information följer kommunens invånarregister. 

 

Närstående visar uppgifter om närstående. Här kan förutom kontaktuppgifter läg-

gas in om närstående får kontaktas nattetid eller vem som ska kontaktas i första 

hand. 

 

Kontakter visar information om olika professioner och andra viktiga kontakter som 

personen har. 

 

Övrig information visar viktig information om boende och övriga uppgifter,  

exempelvis när det gäller Avgifter, Nyckelfrihemtjänst, Koder etc.  
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För att registrera en ny närstående, kontakt, eller övrig information klicka + Lägg till 

och lägg in relevant information. 

 

För att ändra närstående, kontakt eller övrig information välj Ändra  

För att ta bort närstående, kontakt eller övrig information välj Ta bort  

 
För att HS-teamet ska kunna se var personen är verkställd måste du lägga in detta 

under Övrig information Klicka i Övriga uppgifter och leta fram Verkställande enhet.  
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BESTÄLLNINGAR 

Enhetens beställningar 

Klicka på meny uppe i högra hörnet och sedan på Beställningar 

  

Här kan du se alla beställningar som finns på din enhet, både från handläggare och 

från HS-team. Du kan läsa beställningen även om den inte är bekräftad. Klicka på 

den beställning du vill läsa, du kan då se själva beställningen men också välja 

STRUKTURERAD DOKUMENTATION för att läsa utredningen.  
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Brukares beställningar 

Sök fram den brukare vars beställningar du vill se, klicka Beställningar i vänstra 

menyn. 

 

Här kan du läsa brukarens alla beställningar, både Bekräftade och Ej bekräftade. 

Klicka på den beställning du vill läsa. Endast enhetschef kan bekräfta beställning. 
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SAMTYCKE 

Sök fram den brukare du vill registrera samtycke för. Klicka på Samtycke i vänstra 

menyn och sedan + Nytt samtycke. 

  

Här fyller du i om personen lämnat samtycke eller inte och vem som lämnat sam-

tycke. Fyll sedan i under vilken period samtycket gäller. Ett samtycke ska alltid vara 

tidsbegränsat, högst ett år. Uppdatera samtycken i samband med att du skapar ny 

genomförandeplan. 
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Klicka i vilket Typ av samtycke, Hämta information eller Lämna information och 

sedan vilken Typ av kontakt. De personer som då kommer fram är de personer 

som finns inlagda under personuppgifter.  

  

När det gäller Lämna information kan man välja vilken dokumentation personen 

samtycker till att lämna, bocka i Genomförandeplan, Journalanteckningar och/eller 

Infogade dokument.  

Personen kan också ge samtycke till att Lämna information till Annan enhet, detta 

gäller endast journalanteckningar och det väljer du under Typ av kontakt. Det 

finns då möjlighet att Dela information via systemet. När du fyllt i uppgifterna, 

Spara.  

 

När du sparat samtycket skapas en lista på de samtycken personen har. 

Om du vill ändra ett samtycke, klicka på pennan, gör ändringarna och spara. 

Om du vill ta bort samtycke, klicka på soptunnan. Då kommer en säkerhetsruta 

fram, klicka ta bort. 
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DELA INFORMATION 

Det här är en funktion som ger möjlighet att dela journalanteckningar till en annan 

enhet och handläggare där personen har en pågående verkställighet. För att kunna 

dela journalanteckning behövs samtycke att Lämna information till Annan enhet. 

  

En journalanteckning kan delas när samtycke är pågående och anteckningen är sig-

nerad. Om rutan vid Kan delas är ibockad kommer journalanteckningen att delas 

till de enheter där samtycke finns upprättat.  

 

På mottagarsidan klickar man i Delade av andra enheter för att läsa anteckningen. 

 



15 

 

GENOMFÖRANDEPLAN  

VÅRD OCH OMSORG 

Detta gäller för omsorgspersonal på Vård och omsorg. 

Genomförandeplanen ska innehålla teamets samlade bedömning utifrån beviljade 

insatser: 

• Mål  

• Information om vad individen kan själv och individens behov av stöd 

• En plan för genomförandet tillsammans med individen 

• Bästa möjliga arbetssätt eller metod för genomförande 

I genomförandeplanen gör man en överenskommelse tillsammans med individen 

om hur, när och vem (individen, anhöriga eller omsorgspersonal) som ska göra 

vad i olika delar av insatsen. Man ska alltid utgå från de bedömda behoven när man 

upprättar en genomförandeplan.  

Använd Relaterade faktorer och rubrikerna Hälsotillstånd och Personfaktorer. 

Skriv då det är möjligt genomförandeplanen i ”jag-form” (d.v.s. utifrån individens 

perspektiv) för att tydliggöra att det är individens plan och överenskommelse om 

hur stödet ska ges.  

Genomförandeplanen ska upprättas snarast utan oskäligt dröjsmål (istället för 

inom 3 veckor) och uppdateras fortlöpande. Det bör inte ta längre tid än 1 vecka att 

upprätta en genomförandeplan. Detta för att snabbt kunna ge rätt insats oavsett 

vem ur personalen som ger stödet. Genomförandeplanen ska ses som ett levande 

dokument som kan uppdateras av kontaktperson/vice kontaktperson när ny in-

formation om individen framkommer, så att genomförandeplanen alltid hålls aktu-

ell.  
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Skapa ny genomförandeplan på vård och omsorgs-

boende: 

Genom att börja i fliken insatser,  

 

 

Övriga insatser: Exempelvis dagverksamhet, färdtjänst, återkommande korttids och    

korttids 

Viktig information: Om personen.  

Ändraknappen kan användas så länge uppföljning ej är genomförd. 

• Viktig information  

• Övriga insatser 

• Lägga till Insats - bockas i för att komma med i genomförandeplanen. 

Om det finns någon genomförandeplan sen tidigare hittas den i rullist längst upp, 

under genomförandeplan.  

• Skapa ny (lägg till), välj ett datum tillbaka i tiden gäller tills vidare, men högst ett år 

  

GP VoB-insats 
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UPPFÖLJNING VÅRD OCH OMSORG 

Detta gäller för omsorgspersonal på Vård och Omsorg 

• Om det redan finns en genomförandeplan gör: alltid en uppföljning innan du skapar 

ny.   

• Kontakta chef/sjuksköterska om uppföljning av teamet behöver göras. 

• Skapa ny genomförandeplan  

• Gör en journalanteckning om att ny genomförandeplan är skapad. 

Genomförandeplan -> Uppföljning -> Här syns alla insatser och de som deltagit vid 

uppföljning; fyll i personen om den deltagit och/eller övriga deltagare. Fyll även i på 

vilket sätt individerna har deltagit tex i fysiskt möte, via telefon osv. 

• Bocka i om någon av målen inte ska följas upp som ej aktuella 

• Bocka i måluppfyllelse i det aktuella målet: Helt, Delvis, Nej, Ej specificerat, Ej aktuellt 

• Skriv kommentar: Hur är situationen nu jämfört med när målet sattes? Vilka metoder och 

arbetssätt har använts? Hur har det fungerat? Anser personen att det skett någon ut-

veckling för hen? 

• Spara uppföljning  

Gå till insats -> Redigera insats -> Skriv journalanteckning om att uppföljning är 

gjord. 

• Man kan inte göra uppföljning samma dag som man skapat genomförandeplan. 

• Man kan inte göra flera uppföljningar samma dag men dock ändra uppföljningen. 

• När man gjort en ny uppföljning kan inte den tidigare uppföljningen ändras. 

• När en ny genomförandeplan gjorts kan inte uppföljningarna i de tidigare genomfö-

randeplanerna ändras. 
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Avböjd Genomförandeplan 

 
• Avböjd genomförandeplan- ange orsak. 

• Har individen en genomförandeplan sen tidigare kan man avsluta den om individen 

inte längre vill ha en plan. Mall för arbetsplan finns som går att scanna in i akten. 
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GENOMFÖRANDEPLAN  

MED BESTÄLLNING FRÅN HANDLÄGGARE  

STÖD OCH SERVICE 

Börja med att söka fram den brukare du ska upprätta genomförandeplan för.  

Klicka på Insatser i den vänstra menyn. 

 

Här ser du de insatser som är beställda av handläggare. Klicka på den insats där du 

vill lägga till insatstext, den blir då blå. Här kan du se Avsett funktionstill-

stånd=Mål eftersom insatsen är beställd från handläggare. Du behöver då inte for-

mulera ett avsett läge. 

 



20 

 

Klicka sedan på Insatstexter + Lägg till 

 

• Nuläge – Beskriv hur situationen ser ut idag, resurser och behov av stöd. 

När, vem, vad och hur insatsen utförs för att nå det avsedda funktionstill-

ståndet som är målet med insatsen. 

• Mål – endast på den insats ni planerar att jobba specifikt målinriktat, ska 

syfta till att nå det avsedda funktionstillståndet. Skriv in det datum som må-

let upprättades 

• Hur och När – Beskriv när och hur ni gör för att nå det specifika målet 

 

Fortsätt på samma vis med övriga insatser. 

Observera att även när du har beställning från handläggare kan du i vissa fall be-

höva lägga till egna insatser beroende på hur beslutet ser ut.  

Se Genomförandeplan - utan beställning från handläggare  
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Gå till Genomförandeplan i vänstra menyn. Klicka på + Lägg till 

 

Datum för upprättande kommer upp automatiskt. Bocka i om brukaren varit del-

aktig eller inte och beskriv på vilket sätt hen varit delaktig eller av vilken anledning 

hen inte varit delaktig. 
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Bocka i Närstående och Kontakter som ska finnas med i genomförandeplanen 

och/eller varit delaktiga vid upprättandet.  

Om någon utöver dessa varit delaktig, gå till övriga deltagare + Lägg till och skriv 

in. Bocka ur de delar som inte behöver finnas med i genomförandeplanen. 

 

I rutan Övriga insatser kan man skriva in om personen har andra insatser som ex-

empelvis daglig verksamhet eller färdtjänst. 

I rutan Viktig information skriver du in två rubriker: 

 

Om personen: En kortfattad beskrivning om den enskilde. Till exempel familjesitu-

ation, boendesituation, sysselsättning och tidigare insatser. Skriv också det som är 

viktigt att känna till om den enskilde. Det kan vara rädslor, diagnoser och hälsotill-

stånd. 

Bemötandeplan: Det som är viktigt att känna till i mötet med personen. 

Fyll i det datum du planerar att göra uppföljning på det specifika målet i genomförandeplanen. 
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Klicka på spara. 
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GENOMFÖRANDEPLAN  

UTAN BESTÄLLNING FRÅN HANDLÄGGARE 

STÖD OCH SERVICE 

Börja med att söka fram den brukare du ska upprätta genomförandeplan för.  

Klicka på Insatser i den vänstra menyn. 

 

Klicka på Insatser + Lägg till 
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Bocka i de Livsområden där du ska beskriva insatser och Spara 

 

Klicka sedan på Insatstexter + Lägg till 
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• Avsett Läge – Beskriv det övergripande målet i Livsområdet, var tänker 

man att personen kan nå med det stöd som insatsen ger. 

• Nuläge – Beskriv hur situationen ser ut idag, resurser och behov av stöd. 

När, vem, vad och hur insatsen utförs för att nå det avsedda funktionstill-

ståndet som är målet med insatsen. 

• Mål – endast på den insats ni planerar att jobba specifikt målinriktat, ska 

syfta till att nå det avsedda funktionstillståndet. Skriv in det datum som må-

let upprättades 

• Hur och När – Beskriv när och hur ni gör för att nå det specifika målet 

 

Fortsätt på samma vis med övriga insatser. 

Gå sedan till Genomförandeplan i vänstra menyn. Klicka på + Lägg till 

 



27 

 

Datum för upprättande kommer upp automatiskt. Bocka i om brukaren varit del-

aktig eller inte och beskriv på vilket sätt hen varit delaktig eller av vilken anledning 

hen inte varit delaktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocka i Närstående och Kontakter som ska finnas med i genomförandeplanen och/eller varit 

delaktig vid upprättandet.  

Om någon utöver dessa varit delaktig, gå till övriga deltagare + Lägg till och skriv 

in. 

Bocka ur de delar som inte behöver finnas med i genomförandeplanen. 
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I rutan Övriga insatser kan man skriva in om personen har andra insatser som ex-

empelvis daglig verksamhet eller färdtjänst. 

I rutan Viktig information skriver du in två rubriker: 

Om personen: En kortfattad beskrivning om den enskilde. Till exempel familjesitu-

ation, boendesituation, sysselsättning och tidigare insatser. Skriv också det som är 

viktigt att känna till om den enskilde. Det kan vara intressen, rädslor, diagnoser och 

hälsotillstånd. 

Bemötandeplan: Det som är viktigt att känna till i mötet med personen. 

 

Fyll i det datum du planerar att göra uppföljning på det specifika målet i genomförandeplanen. 

 

Klicka på spara. 
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UPPFÖLJNING 

STÖD OCH SERVICE 

Detta gäller för stödpersonal inom Stöd och Service 

Börja med att söka fram den person du ska göra uppföljning på. Läs igenom så du 

har klart för dig hur det såg ut när målet sattes jämfört med idag. Du behöver också 

veta vilket datum du planerar att göra nästa uppföljning. 

Klicka på Genomförandeplan i vänstra menyn och sedan på UPPFÖLJNING. 

 

Klicka på + Lägg till uppföljning 
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Dagens datum ramlar in automatiskt.  

Klicka + Lägg till deltagare om personen deltog vid uppföljningen och lägg även 

till andra deltagare.  

 

Bocka i Ej aktuellt vid de insatser du inte ska göra uppföljning på. 

 

Uppföljning av mål: 

Bocka i måluppfyllelse vid de/den insats du ska göra uppföljning på. I rutan Kom-

mentar besvarar du frågorna:  

• Hur är situationen nu jämfört med när målet sattes? 

• Vilka metoder och arbetssätt har använts?  

• Anser personen att det skett någon utveckling för honom/henne?  

 

Uppföljning av livsområde:  
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När det sker en förändring och du vill göra en uppföljning av insatser där det inte 

finns specifika mål. Bocka i Ej specificerad vid den insats du ska följa upp. I rutan 

Kommentar besvarar du frågorna: 

• Hur ser situationen ut nu jämfört med tidigare? 

• Har vi förändrat arbetssätt eller metod och i så fall på vilket sätt? 

 

Skriv in datum för nästa uppföljning. Det datumet följer då med till genomförandeplanen så det 

blir sökbart i Sök genomförandeplan. 

 

Klicka på Spara 

Gå sedan till Insatser och skriv in förändringen i Insatstexter och nytt mål i ge-

nomförandeplan. Gör också en notering i journalanteckningar. 
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SKAPA NY GENOMFÖRANDEPLAN 

STÖD OCH SERVICE 

Detta gäller för stödpersonal inom Stöd och Service 

• 1g/år 

• Om personen flyttar eller byter verksamhet  

• Vid omfattande förändring, det behöver läggas till ytterligare insatser 

• Om Viktig information behöver ändras efter uppföljning är gjord 

Sök den brukare du ska upprätta en ny genomförandeplan för Börja med att göra 

en Uppföljning av den befintliga genomförandeplanen. Gå sedan till Genomföran-

deplan. Klicka + Skapa ny genomförandeplan. 

 

Dagens datum ramlar in automatiskt, fyll i brukarens delaktighet. 

Kolla att Övriga insatser och Viktig information är aktuellt, sätt Uppföljningda-

tum för nästa uppföljning av mål. 
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 Välj sedan Insatser i den vänstra menyn                                                                               

 

Här väljer du insats, (den blir då blå) och klickar på Lägg till/Ändra vid Insatstexter. 

Skriv in de aktuella förändringarna och spara. 

 

I rullisten längst upp kan du se när tidigare genomförandeplaner är gjorda och 

också klicka och komma direkt till en tidigare genomförandeplan och den planens 

uppföljningar. 
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SÖK GENOMFÖRANDEPLAN 

Gå på Meny längst upp till höger, klicka Sök genomförandeplan 

 

Om du klickar direkt på Sök ser du alla genomförandeplaner som finns på enheten. 

Du kan välja att söka på Brukare eller mellan valda datum då genomförandeplanen 

är skapad. Du kan också söka på Skapad av, Planerad uppföljning eller Genom-

förd uppföljning. 
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När du sökt kan du välja att sortera på olika alternativ i den grå raden längst upp.  
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JOURNALANTECKNINGAR  

VÅRD OCH OMSORG 

Detta gäller för omsorgspersonal på Vård och Omsorg 

Sök fram den brukare du vill dokumentera om. 

Klicka på Journalanteckningar i vänstra menyn. 

 

Klicka på + Lägg till 

 

Löpande anteckningar kategoriseras efter vilket eller vilka livsområden det handlar 

om eller rubrikerna: Samordning, Hälsotillstånd, Avvikelser/Synpunkter och 

klagomål och Ej utförda insatser. Detta för att kunna söka information på effek-

tivt sätt när man ska följa upp hur det gått med individens insatser och förmågor. 

Det gäller både för uppföljning av utförarna och för handläggaren. 
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Journalanteckningar ska skrivas fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål och anteck-

ningarna ska innehålla: 

• Faktiska omständigheter så som samordning och planering och uppfölj-

ning av individens insatser tex. om uppföljning av genomförandeplan är 

gjord, om individen klarar mer eller mindre själv än tidigare, om en utredning av risker 

eller behov är gjort som tex Senior Alert eller BPSD, datum för vårdplanering och kontak-

ter tagna med andra verksamheter. 

 

• Händelser av betydelse så som att en anhörig ringt och frågat eller lämnat uppgifter, 

avvikelser tex fall eller missade läkemedel, om en individ blir akut sjuk och skrivs in på 

sjukhus, är bortrest eller vistas på återkommande korttidsvistelse. Det ska även anteck-

nas vilket avvikelse nummer som ärendet tilldelats. 

 

• Om en insats inte utförts Det är viktigt att dokumentera om en insats inte utförts. Har 

det skett på begäran eller skäl från individen eller på grund av orsak hos utföraren? Har 

individen fått en ny tid inbokad för insatsen? 

Välj rubrik, vid varje rubrik finns en hjälpfrastext:   

 

Skriv en journalanteckning i rutan under Text. Du kan se hjälptext under rutan sam-

tidigt som du skriver. Använd dig av Infoga frastext vid behov. Händelsedatum är 

alltid dagens, om du av någon anledning inte hinner dokumentera samma dag, 

ändra datum. Signera. 
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Om du inte hinner klart kan du välja att spara och skriva klart och signera så snart 

som möjligt. 

Om du skriver fel kan du välja att felmarkera. Det går att felmarkera och ändra i an-

nan personals anteckningar, då krävs en kommentar om anledning till ändring och 

bör undvikas. 

 

Om du vill kan du se historik runt anteckningen. 
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JOURNALANTECKNINGAR  

STÖD OCH SERVICE 

Detta gäller för stödpersonal på Stöd och service. 

Sök fram den brukare du vill dokumentera om. 

Klicka på journalanteckningar i vänstra menyn. 

 

Klicka på + Lägg till 

 

Välj rubrik, vid varje rubrik finns en hjälpfrastext  
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Skriv en journalanteckning i rutan under Text. Du kan se hjälptext under rutan 

samtidigt som du skriver. Använd dig av Infoga frastext vid behov.  

Händelsedatum är alltid dagens, om du av någon anledning inte hinner dokumen-

tera samma dag, ändra datum. Signera. 

 

Om du inte hinner klart kan du välja att spara och sedan skriva klart och signera så 

snart som möjligt. De anteckningar som inte är signerade indikeras då på hemskär-

men som Ej signerad. 
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Om du vill ändra din anteckning klickar du på Ändra 

 

När du ändrar en signerad anteckning krävs en kommentar om anledningen för att 

kunna signera. 

 

Du kan också välja att Felmarkera en anteckning. 

 

 

Även vid felmarkera krävs en kommentar. Klicka felmarkera.  



42 

 

  

När en anteckning ändras eller felmarkeras skapas alltid en Historik så tidigare for-

muleringar kan följas. 

 

Om du klickar på Historik kan du steg för steg följa anteckningens historik. 
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DOKUMENTERA I HSL-JOURNAL 

Beställning HSL-uppdrag 

När det kommer en beställning från HS kommer den att synas på hemskärmen pre-

cis som övriga beställningar. Klicka på Ej bekräftade beställningar. 

 

Här kan både utförarpersonal och enhetschef läsa beställningen. Enhetschef/sam-

ordnare klickar på Bekräfta för att verkställa insatsen. Det blir då möjligt att doku-

mentera i HSL-journalen för utförarpersonal. 
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Journalanteckning – HSL-journal 

Innan du går till Journalanteckningar behöver du ha klart för dig vad HSL-uppdraget 

gäller, vilken återkoppling HS vill ha och på vilket sätt. Det gör du enklast genom att 

läsa HSL-uppdraget. 

Klicka på journalanteckning och sedan + Lägg till 

 

Välj Hälso och sjukvårdsjournal i rullisten Verkställighet/journal 
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Händelsedatum är alltid dagens, om du av någon anledning inte hinner dokumentera samma dag, 
ändra datum.   
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Välj den Rubrik som uppdraget gäller. I HSL-uppdraget kan du läsa vilken åter-

koppling HS vill ha och på vilket sätt. 

 

Klicka + Infoga frastext. Frastexterna är olika beroende på vilken ordination det gäller.    
 

 
 
 
 
 
 
 
Markera passande frastext och klicka på infoga, den ramlar då in i rutan för Text.  
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Skriv in din återkoppling och signera.   
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På hemskärmen kan du se notifieringar från HS-teamet. De syftar till att göra utfö-

raren uppmärksam på om det blivit ändringar på ett HSL-uppdrag eller om en re-

dan verkställd beställning från Lifecare Handläggare har blivit avslutad.  

 

När cirkeln är grön med en bock i finns inga notifieringar, om den är röd med en siffra i signalerar 

det att notifieringar finns.  

Klicka på Ej lästa notifieringar och sedan på notifieringen du vill titta på.  

 

När notifieringen är läst kan du ta bort den genom att klicka på symbolen för papperskorg.  

Observera att notifieringen inte skickas till dig personligen utan visas på startsidan för hela en-

heten, det innebär att du behöver informera berörda kollegor om att förändring skett. 
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SÖK DOKUMENTATION 

Gå till Meny i övre högra hörnet, klicka på sök dokumentation 

  

Rutan Sedan senaste inloggning är automatiskt ibockad. Om du vill söka annan 

eller mer specifik dokumentation så bocka ur rutan och ange kriterier för sökning. 

 

Nu kommer de anteckningar du sökt fram, du kan sortera dem efter rubrikerna längst upp.  

Klicka på pilen till vänster om den anteckning du vill läsa.  
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Om du klickar på det blåmarkerade namnet kommer du direkt till brukarens per-

sonakt. 

Om du vill göra om din sökning kan du klicka på Öppna sök, då kan du klicka på 

Rensa och göra en ny sökning. 
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UTFÖRARDOKUMENT 

Om du vill lägga till ett dokument i brukarens personakt, klicka på utförardoku-

ment i vänstra menyn och sedan på + Lägg till 

 

Välj vilken Dokumenttyp du vill lägga till. 

 

När du valt dokumenttyp kan du döpa dokumentet genom att skriva på raden un-

der Namn  
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Skriv din Text. När du är klar klicka Lägg till datumstämpel, då kommer det synas 

vilket datum dokumentet är skapat och av vem. När du är klar, Spara 

 

Om du vill ändra i dokumentet klicka Ändra skriv in ändringen och Spara.  

Du kan ta bort dokumentet genom att klicka Ta bort. 

Du kan se vilka förändringar som gjorts och av vem genom att klicka på Historik. 
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MEDDELANDEFUNKTIONEN 

Det finns en funktion i Lifecare där man kan skicka meddelanden i systemet. Den 

kommer vara uppbyggd i funktionsbrevlådor och blir sekretessmässigt säkrare än 

andra brevlådor.  

Manual och rutin för meddelandefunktionen finns i separata dokument på Nya Insi-

dan.   
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MÅNADSRAPPORTERING 

Skapa ny rapport 

Denna funktion används enbart för rapportörer som arbetar inom daglig verksam-

het LSS. 

 

Klicka på Meny och gå sedan till vyn Månadsrapportering. Klicka sedan + Lägg till 

  

Utförare och organisation väljs in automatiskt. Välj den Brukare du vill rapportera, 

Insatskategori LSS 9 § 10 Daglig verksamhet och Insats 9 § 10 daglig verksamhet. 

Välj sedan datum (dagens datum kommer in automatiskt) och antal timmar. Klicka 

spara. 
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Fortsätt att rapportera in fler uppgifter genom att upprepa ovanstående. 
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Alternativ: Bocka i en rapport och välj Kopiera markerade 

  

Sätt rätt datum och Infoga 

 

Alla rapporteringar faller in i en lista. Du kan sortera listan genom att klicka på ru-

brik i det grå fältet. 

 

I rutan ovanför listan har du möjlighet att filtrera genom att ändra månad, byta ut-

förare, organisation eller söka brukare om du bara vill se en specifik brukares rap-

port.  
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Ändra rapporteringsrad 

Du har möjlighet att ändra rapporteringsrad så länge den inte är bearbetad för er-

sättning. Om den rapporterade raden är bearbetad så visas ett hänglås på rapport-

raden. 

 

Om du vill ändra klicka på pennan, gör din ändring och spara. 

Om du vill ta bort rapporten klicka på soptunnan, då kommer det fram en säker-

hetsruta. Klicka ta bort. 
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Kopiera föregående rapportering 

Nästa månad när du ska rapportera kan du utgå från tidigare rapportering.  

 

Välj månad och markera de rader du vill kopiera. Klicka på Kopiera markerade och 

ange nytt utförandedatum. Infoga. 

 

Sedan kan du ändra datum och/eller antal timmar direkt i rapportraderna. Se Ändra 

rapporteringsrad. 
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Support   

Hittar du inte det du söker i denna manual ta kontakt med er Superanvändare.   

Kvarstår era frågor eller har du tips på förändringar vi kan göra i manualerna?    

Skriv till vår Supportfunktion på nya Insidan:  Support Lifecare Procapita   

 

 

 

https://sts.skelleftea.se/adfs/ls/?SAMLRequest=jZJRT8IwFIXf%2FRVN37t1Awc0bAQlRBKNCwwffKvdnUy3du52iz%2FfwUDRB%2BJLk6b3fufknE5nn2VBWqgxNzqknsMpAa1MmuvXkG6TJRvTWXQ1RVkWfiXmjd3pNXw0gJbMEaG23d6t0diUUG%2BgbnMF2%2FV9SHfWVihcF99k0WL%2F4OA7FAVkFqSD4O6ZlVsZtOoIoGTRgXMt7cHNN8Pin1WZZugW6FKyNLWCg62QZrJAoGS1CKnZseyaB0NPZSwNxsCGkgObQHeMOASQTVJQfNwNYywR8xZ%2B1hEbWGm0UtuQ%2BtznzPOZN0q8gRiMhDdwAi94piSujTXKFDe57tNqai2MxByFliWgsEps5g%2F3wne4eOmHUNwlSczix01CydMpdX%2BfeteDRtHnfJlVHYVp1NciDo7rc8JlgDwVR6N%2F1NTJpZXrTd1zseh4%2Ff0loi8%3D&RelayState=%2Fsocsystemsupport%3Fintern%3D1&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=ig6P%2BctZ370pWAWuFH7gQF%2FEllGxXGdafd4euVgg5dgfZ3HOyb2WP%2FnJtsIDyINsBV5BoITPr7Kj160wmr%2B%2BNk0U8qv9xC65iBhSf4B%2BGb92KOTpzvc%2F2U7RDfZMB6Pkz87BMc%2BXp%2B6j8SONCsEFE%2FanJTL2eKqhiDzmA9UyU9FLhMUKd9tdLx1%2Bhx%2BLH8FXl5qnABM5KxGfQppFGLrDDKeu7r28QypLmG5zH70M2P2mVnA9SYgCS1uFue6P6ECcw%2Bb%2BJBvQFlhWc40cCh6K1WOWeUKgo%2Bnq4Sooy5A55JjL80R5ESydI75T%2FgafM9J8Y1KL4pk8FA3tqfEk%2FqNCaQ%3D%3D
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