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TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I
PROCAPITA
1. Leta upp fönstret Aktuellt. Det kan du göra antingen via navigeringslistan Aktuellt
eller via A-knappen ovanför personnummerfältet.
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2. I Aktuellt fönstret finns raden ”Beställningar att verkställa”. Blåmarkera den.

3. Högerklicka nu på musen och välj Filter.
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4. Den här rutan visas. Under Mina egna kan du välja i rullisten din verksamhet som du har
behörighet att verkställa beställningar på. Du behöver inte välja något datum. Välj utförare
och tryck OK.

2018-09-24

4 (17)

5. Om det finns beställningar till verksamheten så visas de radvis. Markera en rad och
högerklicka. Du kan välja på att Visa beställningstext och därifrån skriva ut direkt eller
Gå till verkställighet och spara in beställningen.

6. När du väljer att Gå till Verkställighet så kommer en kontrollfråga om beställ-ningen
ska sparas in på den utförare som beställts. Kontrollera att även organisation stämmer. Om
du behöver ändra på organisationen så Tryck på ikonen för organisation och byt till rätt
organisation. Tryck på OK om beställningen stämmer.
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7. Innan du Spar in beställningen ska du verkställa från rätt datum. Det är det datum
som hjälpen startar hos kunden som ska skrivas in under Verkställ fr om.

8. Du kan ändra datum framåt i tiden genom att trycka fram almanackan i rullisten.
Välj det datum när hjälpen ska börja.
Det går inte att bakåtdatera.
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9. Nu kan du Spara in beställningen om du vill genom att trycka på Spara knappen. Det
går att läsa uppdraget/beställningen om du blåmarkerar Beställningen och sedan kan du
skriva ut den. Du kan välja att spara in beställningen/verkställa vid ett senare tillfälle om du
vill. Du kan välja att endast skriva ut uppdraget/beställningen.
Det vita arket som syns framför beställningsperioden betyder att det är en ny beställning
som ännu ej är sparad/verkställd.

10. När du sparat in beställningen och/eller valt att skriva ut beställningen så trycker du på
ikonen för skrivare.
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11. Du ska nu välja 3 Beställning CDS och trycka på den gula skrivmaskinen.

7 (17)

2018-09-24

8 (17)

12. Under Mallar i utskrift väljer du Beställning SoL Äldre from 1608 eller Beställning
LSS om personen är äldre än 65 år.
Om personen är under 65 år så får du välja aktuell beställning för den verkställighet som
du ska skriva ut.
Detta beror på att Äldreenheten och Enheten funktionsnedsättning arbetar med olika
utredningstyper.
Under inställningar har jag här förvalt Sök och förhandsgranska direkt.
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13. En dialogruta kommer upp. Första gången du får upp den ska du bocka i Sök och
förhandsgranska direkt. Nästa gång så kommer den automatiskt att söka och sedan visa
Beställningsinformationen.
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14. Här ser du nu beställningstexten enligt mall. Det kan ta en liten stund innan den
kommer upp. Skriv ut direkt genom att trycka på skrivaren på dialogrutan.

OBS!
Utskriften du gör via CDS på detta sätt skrivs ut enligt en mall. Du får med biståndshandläggarens namn och kundens närstående samt beställningstexten.
Om du istället väljer att skriva ut redan under Aktuellt med Visa beställningstext så
kommer beställningstexten ut lika men du får inte med biståndshandläggarens namn eller
kundens närstående.

NYTT FROM VECKA 38 2018
Handläggarna på Äldreenheten har nu börjat handlägga ärenden i Lifecare Handläg-gare
vilket innebär att beställningen i Procapita verkställighet ser annorlunda ut och skrivs ut på
ett annorlunda sätt.
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8. I Beställningen ser ni om utredningen är gjord i Lifecare Handläggare. Det står IBIC
Bedömning i början av beställningstexten.

9. Markera beställning som tidigare.

10. För att kunna skriva ut Beställningsinformationen måste ni under Beställnings-info
från Lifecare välja Beställningsinfo och trycka på den. Enligt bild ovan.
Då kommer beställningsinformation upp och ni kan göra utskriften från skrivar-ikonen.
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15. När du Sparat in beställningen måste du ev. bakdatera insatser som inte längre finns.
Tryck på fliken för Insatser. Här ser du nu gällande och pågående insatser i den
verkställighet du just sparat in från beställningen.
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16. Rulla ned i listen. Nu ser du även insatser som pågår men som är enligt gamla
insatsbilden. De har till och med datum enligt gammalt beslut. Nya insatserna enligt
nya insatsbilden har inget till och med datum. Du som utförare måste bakåtdatera de
gamla insatserna med en dag innan de nya insatserna börjar. Här i exemplet blir det
120419.

17. För att kunna bakdatera insatsen måste du blåmarkera den och då ser du datumen
i rutorna för Period.
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Du ändrar nu till 120419 i det här fallet.
18. Du gör lika med de andra insatserna enligt gamla insatsbilden. Det sista du måste
göra är att klicka en gång i fältet för insatser för att alla ändringar ska komma med.
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Alltså du måste klicka i insatsfältet på det vita efter sista ändringen så att den
kommer med.

19. När du nu är klar så Sparar du.

20. När det kommit en ny beställning med nya insatser enligt nya insatsbilden som
har färre insatser än tidigare så måste du som utförare lägga till och med datum på
de insatserna som inte är aktuella. I det här fallet gäller det Fönster-puts.
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21. Till och med datum lägger du i rutorna för Period. Till och med datumet ska vara
dagen innan nya beställningen. I det här exemplet blir det 120506.
När du är klar så Spar du!
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Under fliken Insatser ska det bara finnas aktuella insatser enligt senaste beställningen.

