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Instruktion åtkomstkontroll för enhetschefer SoL/ LSS 

Här beskrivs hur loggutdragen från Lifecare tas ut av enhetschef SoL/ LSS samt hur 

dokumentation av att loggutdrag har gjorts ska ske i Evolution. Vidare beskrivs hur 

hantering av avvikelser i samband med granskning ska ske och mall loggavvikelse skapas i 

Evolution. 

1. Installera Evolution 

Följ guiden på intranätet för att installera Evolution. 

https://intranat.kristianstad.se/installera-evolution 

2. Ta fram loggar ur Lifecare-Utförare 

Logga in i Lifecare Utförare.  

Gå till Menyn och välj Aktivitetslogg.  

Sökningen ska innehålla (se bild nedan):  

 Period – Välj period för aktivitetslogg genom att ange datum i fälten från 

eller till. Som regel ska kontrollerna göras för en dag. Tid behöver ej anges. 

Tänk på att du ska ange datumet för vilken dag aktivitetsloggen är tagen när 

det registreras i Evolution.  

 Roller: Alla 
 Aktivitetstyp: Alla 

Tryck på Sök. 

 

 

https://intranat.kristianstad.se/installera-evolution
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Det går att skriva ut loggarna (det ska göras vid avvikelser) men det går inte att spara 

dem.   

Gå genom resultaten. 

Tänk på att du ska ange datumet för vilken dag aktivitetsloggen är tagen när det 

registreras i Evolution.  

Öppna Evolution och välj ”Mappar” i menyn på vänsterkanten. 

 

Markera den mapp som visar den enhet där du ska beskriva resultat av loggutdrag. 
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Välj Skapa i aktuell mapp (enhetsmapp) i Evolution. 

 

Fyll i beskrivning av dokumentet enligt mönstret ”Loggutdrag Enhet – datum- månad 

år” (för spårbarhet eftersom loggutdrag ej skrivs ut). 

Välj avdelning och enhet. Välj dokumenttypen ”LOGGUTDRAG”. Fyll i notering med 

”Granskad utan anmärkning” eller ”Granskad med avvikelser”. 
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Spara sedan med diskettikonen. Vill du ändra något efter att du sparat kan du trycka på 

pennan för att aktivera redigeringsläget, ändra och sedan spara med diskettikonen igen. 

Välj ”Dokument” i menyn längst upp och sedan ”Avsluta dokument”. 

 

Välja Ja för att avsluta dokumentet.  

 

 

3. Om avvikelse finns i loggutdrag: 
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Skriv ut loggutdrag (se pil i bild ovan), scanna in det och dra in det från mailet till 

Evolution (till rätt enhetsmapp). Strimla papperskopian efter scanning samt radera fil 

efter att den är införd i Evolution. För vidare hantering se punkt 4 längre ned i 

dokumentet. 

4. Dokumentera eventuell avvikelse 

Finns det avvikelser i loggutdraget ska detta dokumenteras i ett separat dokument. 

Se till att rätt mapp är markerad i vänsterkanten. Välj sedan ”Mappar” i menyn längst upp 

i meny och sedan ”Nytt dokument”. 

 

Välj mallen ”Loggavvikelse” i den nedre rutan. Tryck ”Skapa”. 

 

Fyll i beskrivning av dokumentet enligt mönstret ”Loggavvikelse Enhet - månad år”. 

Välj avdelning och enhet. Välj dokumenttypen LOGGAVVIKELSE. 
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Spara sedan med diskettikonen. Välj Ja för att checka ut dokumentet. 

 

Fyll i uppgifterna i mallen, spara och stäng sedan filen. Välja Ja för att checka in dina 

ändringar i Evolution. Du kan ha dokumentet med loggutdraget öppet samtidigt. 
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Vill du fortsätta redigera filen kan du checka ut den via Dokument och sedan Checka ut. 

Redigera filen, spara och stäng sedan. Välj Ja för att checka in dina ändringar i systemet. 

 

Välj sedan ”Dokument” i menyn längst upp” och sedan ”Avsluta dokument”. 

 

Välja Ja för att avsluta dokumentet.  

 

 


