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Rutiner vid bestä lld tid 

 

Beställning 

 Biståndshandläggaren skickar beställning i ProCapita 

till enhetschef/verksamhetschef för respektive 

utförare.  

Ta emot beställning 

 Arbetsledare filtersöker på enhetschef/verksamhets-

chef som är ansvarig utförare.  

 I beställningen ska det kontrolleras att antalet timmar 

överensstämmer med beställda insatser. 

 Om antalet timmar inte överensstämmer med 

insatserna ska biståndshandläggaren kontaktas. 

Verkställighet får då inte ske förrän bistånds-

handläggaren har justerat tiden. 

 Om antalet timmar överensstämmer med insatserna, 

verkställ.   

 Verkställs insatserna innan de ska påbörjas - för att 

kunna planera insatserna i IntraPhone planerings-

verktyg - ska frånvaro registreras i ProCapita. Samma 

från och med datum på frånvaro som inledd 

verkställighet. 

Frånvaroregistrering 

 Vid brukares frånvaro ska all frånvarotid på brukaren 

registreras i ProCapita.  



 Frånvaro ska registreras från och med dag då från-

varon startar till dag före återkomst efter frånvaro. 

Insatser med 0-tid i beställningen 

 Insatser med 0-tid (som det inte finns någon tid på i 

beställningen) ska loggas i IntraPhone. Gäller 

insatserna ledsagning, fönsterputs, avlösning och 

servicepaket ( max 8 eller 6 tim./mån). 

Vid ny beställning och omprövning av tid eller avslut av 

enstaka insats i pågående beställning 

 Vid nytt beslut skickas ny beställning som ändrar 

datum i verkställigheten när den nya beställningen 

läses in. 

 Vid ändrad tid på någon insats eller avslut av enstaka 

insats gör biståndshandläggaren en kopia av före-

gående beställning, ändrar tiden eller tar bort insatsen, 

och skickar en ny beställning. När beställningen läses 

in ändras avslut- och stardatum i verkställigheten 

automatiskt på alla insatser i beställningen.  

 Utföraren ska vara uppmärksam på att avslutade 

insatser tagits bort i den nya beställningen och 

medverka till att de tas bort i verkställigheten av 

enhetschef/arbetsledare/verksamhetschef om så inte 

skett. Datum för avslut, dag före då den nya beställ-

ningen inleds för övriga insatser i beställningen. 

Vid avslut av verkställighet 

 Verkställighet avslutas när brukares; behov upphör, 

flyttat eller avlidit.  

 Innan verkställighet avslutas ska till och med datum 

anges i frånvaron. Samma avlutsdatum som avslut i 

verkställighet. 



Information till biståndshandläggaren 

 Skicka alltid ett meddela i ProCapita till aktuell 

biståndshandläggare när brukarens behov förändras 

eller avlider. 

Rutiner vid fakturering 

 Innan den 5:e i efterföljande månad ska samtliga 

uppgifter om aktuella brukare ligga rätt i ProCapita 

och rapporter i IntraPhone rättade och godkända. 

 Mellan den 5:e och 10:e i efterföljande månad tas 

följande rapporter fram som underlag för faktura.  

 

Hemtjänst SoL 

- I ProCapita under rubriken ”Mina sidor” , ”Sammanställningsverktyg” och 
under ovanstående rullist ”VoO EM Underlag Beställning” 
Ange er organisation, Insatskategori: Hemtjänst, och bocka i rutan ”Använd 

verkställighetens utförare”. Tryck på knappen Sök och invänta resultat. 

När resultatet är klart kommer det upp överst i rutan. Detta är en summering 

av månaden. För att få uppdelad information tryck på knappen ”Expandera” 

längst ned på sidan. Den översta summan, antalet brukare/vårdtagare och 

Summa kr är de uppgifter som ska läggas in i fakturan.  
  

- I Intraphone, lista enligt tidigare, Sammanställningar, Sammanställning: ”Tid 
per brukare per arbetslag – Utökad”, vartill det fogas två urval av insats,  817 
uppstratstid, 610 Avlösning  och 218 fönsterputs. Rutan ”Inkludera 
hälsningstid” ska inte kryssas i. Det är summan tid för dessa två urval som 
läggas in i fakturan. Totaltiden för utförd tid används enbart för uppföljning. 
 

- I Intraphone, lista enligt tidigare, Sammanställningar, Sammanställning: 
”Tidsatta insatser per brukare per insats”.  Här summeras den utförda tiden 
för 217 Serviceinsatser, 311 Ledsagning och 611 Avgiftsfri avlösning. Dessa 
insatser har 0-tid i beställningen. Summan för dessa tre insatser läggs in i 
fakturan. 

 

Delegerad HSL 

 I ProCapita under rubriken ”Mina sidor” , ”Sammanställningsverktyg” och 

under ovanstående rullist ”VoO EM Underlag HSL-uppdrag” 

Ange er organisation, och bocka i rutan ”Använd verkställighetens utförare”. 

Tryck på knappen Sök och invänta resultat. 



När resultatet är klart kommer det upp överst i rutan. Detta är en summering 

av månaden. För att få uppdelad information tryck på knappen ”Expandera” 

längst ned på sidan. Den översta summan, antalet brukare/vårdtagare och 

Summa kr är de uppgifter som ska läggas in i fakturan.  

Varje utförare kan själv ta fram uppgifterna, men för 

kvalitetssäkring och uppföljning tas rapporter ut varje 

månad för varje utförare och sparas i G-katalogen. 

Summan i de olika underlagen ska sedan av utföraren 

överföras till en fakturamall. 

Varje utförares faktura ska skickas till, när det gäller 

hemtjänst enhetschefen för biståndsavdelningen och när 

det gäller delegerad HSL enhetschefen för hälso- och 

sjukvård. Fakturorna betalas snarast möjligt, dock senast 

innan sista bankdag i efterföljande månad.  


