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SOCIAL JOURNAL

1. Du skriver in personnummer och trycker på Kikaren.

2. Du dubbelklickar på verkställigheten det som gäller.

3. Du klickar sedan på fliken Dokumentation.
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4. Du dubbelklickar nu på sökordet som är aktuellt eller blåmarkerar sökordet och väljer
nyknappen eller markerar sökordet och högerklickar på musen och väljer ny.
I vissa verkställigheter finns det idag flera rubriker att välja på precis som i det här
exemplet.
I vissa verkställigheter finns bara en rubrik som är Social journal att välja på. Det skiljer
sig åt i Procapita som det ser ut idag.
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5. Skrivfältet öppnas och du kan börja dokumentera.

6. Om du är osäker på vad som ska dokumenteras på rubriken så kan du ta hjälp av en
hjälpfrastext. Den hittar du under Hammaren.
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7. Du kan välja att bakåtdatera datum och tid om du vill på journalanteckningen så att den
hamnar i rätt händelsetid. Procapita jobbar i realtid. Det är mer intressant att läsa
dokumentationen med rätt händelsetid än dokumentationstid. Du ändrar bara tid och datum i
rutorna för Händelsedatum och Tid.

8. När du är klar så sparar du och signerar. Eller så väljer du att inte signera genom att
trycka på avbryt. Om du avbryter så måste du själv senare aktivt signera i efterhand.
En osignerad text kan du öppna om den är din egen och göra förändringar i.
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9. Du kan nu läsa din text i läsfönstret.

10. Om du trycker på Funktion i verktygsraden kan du själv välja vissa inställningar som
du tycker är bra. Visa alla texter. Då kan du alltid läsa allt som är skrivet på brukaren i
läsfönstret när du söker fram brukaren. Det presenteras med den färskaste anteckningen
överst.
Om du väljer att Signera endast vid avslut så kan du signera flera anteckningar på samma
person samtidigt. Du får frågan om att signera när du byter arbetsmoment t ex. byter
brukare, byter flik.
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11. Du kan också välja att högerklicka med musen och välja Signera texten eller Felmarkera
när du markerat din text.

12. Om du väljer att signera så måste du trycka på signera.
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13. Om du valt att felmarkera din text som är felaktig kommer denna fråga upp. Svara
ja. Du kan aldrig ta bort en text som är signerad men du kan felmarkera. Du kan endast
felmarkera dina egna texter.

14. Då du valt att felmarkera blir det ett streck över texten. Vid utskrift syns inte
felmarkerad text. Framför texten blir det ett rött kryss = felmarkerad text.

15. Här ser du olika markeringar framför dokumentationen och vad de innebär.
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16. En text som inte signeras blir låst efter 14 dagar. Då syns denna symbol framför
texten. Ett hänglås. Istället för att signera texten får man nu välja att bekräfta texten.

17. Väljer du Aktuellt så får du upp Ej signerad dokumentation som du har.
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18. Blåmarkera den och dubbelklicka på den.

19. Du kan nu signera eller bekräfta dina texter. Då du markerar en text kan du kontrollera
den i läsfönstret. Du kan också välja att Ändra om du vill göra för-ändringar i texten.

2017-09-14

UTSKRIFT AV SOCIAL JOURNAL

20. Gå till dokumentationsfliken.

21. Tryck på skrivarikonen utan blå markering.
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22. Markera 3 Anteckning SOL LSS LASS och tryck på CDS.

23. Välj i rullisten den typ av verkställighet du jobbar med och ska ta utskrift från.
Det är bra att ha valt under Inställningar Sök och förhandsgranska direkt.
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24. Du får nu upp förhandsgranskningen och kan skriva ut direkt från den på ikonen
skrivare.

