
 

 

 

 

 Rev.2013-12-16 

   

Omsorgsförvaltningen 

 

 
  

Rutin för registrering och planering 

genom Laps Care i Kristianstads kommun 



 2 (16) 

 

Innehåll 

Innehåll .................................................................................................................... 2 

1 Besök- och insatsplanering i hemtjänst genom Laps Care i Kristianstads 

kommun ........................................................................................................... 3 

2 Verkställighet/Beställningar ........................................................................... 3 

3 Benämning och beskrivning på besöken ...................................................... 4 

4 tidsfönster ........................................................................................................ 6 

5 Regelverk för besöksbenämning ................................................................... 6 

6 Samboende – Besök slås ihop ......................................................................... 7 

7 Beskrivning på besök ...................................................................................... 7 

8 Insatser som inte skall planeras som besök i Laps Care .............................. 8 

9 Indelningar ...................................................................................................... 8 

10 Kompetenser ................................................................................................... 9 

11 Planering ......................................................................................................... 9 

12 Prioritering i planeringen ............................................................................... 9 

13 Optimeringsverktyg ...................................................................................... 10 

14 Justeringsverktyg ........................................................................................... 10 

15 Restider ........................................................................................................... 10 

16 Avböjda besök ................................................................................................ 11 

17 Orsakskoder ................................................................................................... 13 

18 Besök per personal, Planeringsöversikt & Inställda besök ......................... 13 

19 Handhavande av arbetsordern ..................................................................... 14 

20    Kvalitetsäkringsperiod .................................................................................. 14 

20.1 Checklista kvalitetsäkring ..................................................................... 15 

21 Uppföljning genom Laps Care ..................................................................... 15 

22 Vikten av att följa fastställda rutiner ............................................................ 16 

23 Utbildning ...................................................................................................... 16 

24    Support ........................................................................................................... 16 

 

 

 

 



 3 (16) 

1 Besök- och insatsplanering i hemtjänst genom Laps 

Care i Kristianstads kommun 

Projekt påbörjades under våren 2011 för att finna ett planeringsverktyg att 
kvalitetsäkra planeringen med i hemtjänsten inom Kristianstads kommun. Man 
genomförde bl.a. studiebesök i Ängelholm och Karlskrona kommun. 
Projektgruppen tittade på flera system och valde sedan att gå vidare med Laps 
Care.  

 

 

 

2 Verkställighet/Beställningar 

Beställning går över från Procapita inom 10 minuter efter att Enhetschefen 
verkställt de beviljade insatserna. 

För de kunder som enbart har delegerad hemsjukvård ska enhetschefen verkställa 
insatsen ”delegerad hemsjukvård” i Procapita.  

I Laps Care kommer beställningar in till respektive enhets Inkorg där planeraren 
tar hand om beställningarna fortlöpande. 

När man behandlat beställningen så ska man markera den som slutförd. 

Enhetschefen kan via beställningen förmedla information till planeraren som kan 
vara av vikt att få med i besöksbeskrivningen eller bra att veta vid planering av 
vissa insatser, så som önskemål, att brukaren har hund eller liknande. 

I Procapita under verkställd insatskategori (t.ex. SoL – Hemtjänst) finns under 
fliken ”Insats” möjlighet att klistra in/skriva in information från 
biståndshandläggaren som finns i beställningstexten, utredningen eller annan text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 (16) 

3 Benämning och beskrivning på besöken 

 

Besöksbenämning Beskrivning på 
besöken 

kommentar 

 
 Morgonhjälp 
 Tillsyn fm 
 Middagshjälp 
 Tillsyn em 
 Kvällshjälp 
 Dusch 
 Promenad 
 Socialkontakt 
 Assistans 
 LSS 

 

 

 

Kortfattat vad 
besöket 
innehåller. 

Exempel vid 
morgonhjälp: 

Påklädning, 
bädda, frukost. 

Se 
genomförandeplan 

Se kontrollista 

 

Dubbelbemanning pga 
arbetsmiljö skall bedömas 
enligt OF riktlinje och vara 
dokumenterad av enhetschef i 
Procapita. 

Assistans planeras ut som ett 
eget besök om 2 personal 
hjälps åt att t.ex. städa utan att 
det är beviljad 
dubbelbemanning 

 Avlösning   

 Ledsagning Läkare, 
vårdcentral eller 
om det är fritid 
skriv vilken 
aktivitet eller 
plats det gäller. 

Ledsagning som beslutas av 
enhetschef skall orsak 
dokumenteras i Procapita av 
enhetschef/verksamhetsansvar
ig. Ledsagning är avgiftsfri. 

 Inköp 
 Städ 
 Tvätt 

 

Om 
rengöringsmedel 
står på särskild 
plats eller något 
annat som behövs 
informeras om för 
att besöket ska 
kunna 
genomföras. 

 

   

Följande behöver inte alltid läggas upp som egna besök. Försök planera i ”insatsen” 
i samband med ett redan planerat besök och ändra besöksbenämningen och 
längden på besöket genom ett undantag. 

 Genomförandeplan Upprättande av 
genomförandepla
n tillsammans 
med kunden 

Genomförandeplanen skall 
upprättas tillsammans med 
kunden i dennes bostad och 
registreras som kundtid.  

Upprättande av 
genomförandeplan skall 
dokumenteras i SoL 
Daganteckningar. 
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 Uppföljning 
genomförandeplan 

Uppföljning av 
genomförandeplan sker hos 
kunden och skall registreras 
som kundtid. Uppföljning av 
genomförandeplan skall 
dokumenteras i SoL 
Daganteckningar. 

 Hembesök 

 uppföljning 

 Hembesök/Uppföljning som 
sker hos kunden skall 
registreras som kundtid av 
hemtjänstpersonalen och 
dokumenteras i SoL 
daganteckningar. 

Övrigt   

Besökskombinationer Morgonhjälp+dusch Se punk 5.2 för rutin 

Tillfälliga utökningar  En kund kan under en 
begränsad period ha behov av 
utökade insatser på grund av t 
ex sjukdom, anhörigvårdares 
frånvaro eller vård i livets slut. 
Enhetschef/verksamhetsansvar
ig beslutar om tillfälligt 
utökade behov upp till 14 dagar 
och skall dokumenteras i 
Procapita av enhetschef. 
Ansvarig biståndshandläggare 
skall informeras om tillfälligt 
utökade behov. 

Utökad tid planeras i Laps 
Care på samma sätt som övriga 
insatser. 

Delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser 

 

 Medicin 
 Insulin 
 Övrig HSL 
 Rehab 
 Träning 
- Se 

kontrollista 

HSL ingår i besöket utan att 
ingå i besöksbenämningen, 
undantag om ett besök 
innehåller enbart t.ex. 
medicin, då ska besöket heta 
Medicin. 

Kunder inskrivna i ASiH där 
hemtjänsten utför SoL 
insatser 

 

(ASiH = Avancerad sjukvård 
i hemmet. Tidigare KVH) 

 Hälso- och sjukvårdsinsatser 
som utförs efter delegering av 
legitimerad personal inom 
Region Skåne (ASiH) skall ingå 
i besöken om det finns ett 
godkännande från enhetschef 
för legitimerad personal. 
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4 tidsfönster 

Insats tidsfönster kommentar 

 Morgonhjälp 
 Tillsyn fm 
 Middagshjälp 
 Tillsyn em 
 Kvällshjälp 
 Dusch 
 Promenad 
 Social kontakt 
 Inköp 
 Städ 
 Tvätt 
 Larmservice 
 Upprättande av 

genomförandeplan 
 Uppföljning 

genomförandeplan 

30 minuters tidsfönster Gemensamt 
tidsfönster för 
omsorgsförvaltningen 

Undantag kan göras 
om det för kunden är 
viktigt att man 
kommer samma tid 
varje gång, beslut av 
enhetschefen krävs. 

Dubbelbemanning 5 minuters tidsfönster Tidskritiska besök 
gentemot personal 1 

Assistans 5 minuters tidsfönster Planeras ut som ett 
enskilt besök om 2 
personal ska utföra 
ett besök kortare tid. 

LSS 5 minuters tidsfönster  

Avlösning SoL Inget tidsfönster Tidskritiska besök 
gentemot kunden 

Ledsagning SoL Inget tidsfönster  

Installation av 
trygghetslarm 

Inget tidsfönster  

Hembesök/uppföljning Inget tidsfönster  

   

 

5 Regelverk för besöksbenämning 

Viktigt att återanvända besöksnamn och olika kombinationer så långt det går. Har 
man redan en kombination som lyder ”morgonhjälp+dusch” och ska lägga upp ett 
likadant besök på en ny kund döp inte besöket till ”dusch+morgonhjälp” utan 
använd den befintliga kombinationen. 

HSL är en kategori som bockas i på alla besök som innehåller någon form av HSL. 
Därför ska inte HSL insatser skrivas ut i besöksnamnen. 

Om ett besök innehåller HSL som kräver delgering kopplas motsvarande 
kompetens till besöket. I beskrivningen skriver man om det är t.ex. medicin – se 
kontrollista. Detta gör att man inte behöver ändra beskrivningen på besöket så fort 
man ändrat i medicinlistan. 
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5.1. Enskilda besöksbenämningar 

 Morgonhjälp 

 Tillsyn fm 

 Middagshjälp 

 Tillsyn em 

 Kvällshjälp 

 Promenad 

 Dusch 

 Social kontakt 

 Städ 

 Tvätt 

 Inköp 

 LSS 

 Assistans 
 
Om en insats inträffar vid mer än ett tillfälle under ett arbetspass lägg då 
till ”tidig” och ”sen” efter namnet. Exempel vid kvällshjälp 3 ggr: 
Första besöket: Kväll tidig, Andra besöket: Kvällshjälp, Tredje besöket: 
Kväll sen. 

 
5.2. Besökskombinationer: 

Skriv ”insatserna” i den ordning det är tänkt att genomföras om möjligt. 
T.ex. o kunden ska ha morgonhjälp, dusch och städ på samma besök skriv 
följande: 

 
Morgonhjälp+dusch+städ utan mellanslag. 

5.3. Dubbelbemanning: 

Två besök läggs upp med identiskta besöksnamn men med en etta (1) efter det 
ena besöket och en tvåa (2) efter det besök som innefattar dubbelbemanningen. 

6 Samboende – Besök slås ihop 

Samtliga besök per kund läggs upp i Laps Care. Men om båda brukarna ska ha 
hjälp vid samma tidpunkt så ställer man in det ena besöket med orsakskod 
Samboende. Man skriver i det sammanslagna besökets beskrivning att det även 
innefattar sambon och vilken hjälp denne skall ha. 

7 Beskrivning på besök 

SoL Skall enbart stå information som är viktig för just detta besök som 
komplement till genomförandeplanen.  

HSL är en kategori som bockas i på alla besök som innehåller någon form av HSL. 
Därför ska inte HSL insatser skrivas ut i besöksnamnen. 

Om ett besök innehåller HSL som kräver delgering kopplas motsvarande 
kompetens till besöket. I beskrivningen skriver man om det är t.ex. medicin – se 
kontrollista. Detta gör att man inte behöver ändra beskrivningen på besöket så fort 
man ändrat i medicinlistan. 
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8 Insatser som inte skall planeras som enskilda 

kundbesök i Laps Care (planeras ut på fiktiv kund) 

.kundtid ”enhetsnamn” I Beskrivningen Kvittens & Utförd tid 

Larmservice 

 

Installation av 
trygghetslarm 

JA 
Besöket skall registreras 
med start och slut på 
kvittensetiketten, 
Skall dokumenteras som en 
SoL daganteckning 

Larmservice  Ominstallation 

 Avinstallation 

 Provlarm 

 Batteribyte 

 Larmknappsbyte 

OBS, skall enbart dokumenteras 
i daganteckningar och inte 
registreras på kvittensetiketten. 

NEJ 
 
Skall enbart dokumenteras 
som en SoL daganteckning 

Telefontjänst Lista vilka kunder som 
skall kontaktas 

NEJ 

Matdistribution Lista vilka kunder som 
mat skall lämnas till 

NEJ 

Apotekärende Lista vilka kunder 
ärendet gäller 

NEJ 

 

9 Indelningar 

Indelning är ett begrepp i Laps Care som används för att gruppera vårdtagares 
besök och styra viss personal till dessa grupper. Grupperna kan vara geografiska 
och/eller organisatoriska, t.ex. ett demensteam. Indelningen anges både på 
personalens schema och på kundens besöksschema. Det gör att man minimerar 
antal personer runt kunden och stärker personkontinuiteten, 
områdes/urvalskontinuiteten samt oftast tidskontinuitet. 
Indelning är styrande! 
Viktigt att skilja på strukturen i Enhetsträdet och Indelningar. Du kan också 
färglägga de olika indelningarna för att lättare se var de finns i planeringsvyn. 

Indelningarna ska ha rörliga gränser vilka förändras över tid beroende på var 
brukarna med hjälp bor för tillfället. 

En rekommendation är att t.ex. dela en personalstyrka på 20 personer på hälften 
för att få en bra storlek på indelningarna men där finns inget givet antal, detta kan 
variera från enhet till enhet. 
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10 Kompetenser 

Bockas i som kompetens på respektive personal och på respektive kunds besök 
varpå en matchning görs varje gång man trycker på lös, kompetens är hårt 
styrande d.v.s. inga undantag tillåts. 

Delegering Insulin 

Delegering Läkemedel 

Delegering Sondmatning 

Delegering Såromläggning 

Stomivård 

Kvinna 

Man 

Körkort 

Tål/har Hund 

Tål/har Katt 

Tål/har Rökning 

 

11 Planering 

Alla upplagda besök måste antingen planeras ut eller ställas in, det går inte att 
publicera en plan där det finns olösta besök. 

När man trycker på lös utan att förändra något i planen mellan gångerna så ger 
Laps Care 5 olika förslag innan den återgår till förslag nr 1 igen. 

Använd lös funktionen så mycket det går innan besöken dras ner manuellt. Dra 
inte besöken för hand för att lösa planeringen utan för att se varför besöken inte 
trillar ner, ändra sedan i underlaget och tryck på lös för att få ner besöken. 

12 Prioritering i planeringen 

Hårda prioriteringar:  

- Indelning 

- Kompetens  

Utan inbördes ordning:  

- Tid för besök 

- Längd på besöket 

- Lösningsprioritet 

- Dagskontinuitet 

- Optimerad resrutt 

Mjuk prioritering:  

- Prioritering av personal 
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Dessutom finns en Rättvisedel i "motorn" som är skapad för att fördela besöken så 
att de fördelas mer rättvis. Den slår till vid 60% beläggning av ett arbetspass. 

13 Optimeringsverktyg  

Det går att justera betydelsen för indelning och prioriteringen av personal samt 
justera hastigheten för de olika färdsätten. OBS Detta slår enbart igenom på ens 
egen inloggning och man SKA därför ha samma inställningar som bilden nedan 
visar. 

 

14 Justeringsverktyg 

Påverkar enbart den aktuella planeringsdagen man är inne på. 

Här kan man ankomst- och längdjustera de besök/rader man markerat. 

Kan tillämpas om man har många i personalen frånvarande och inte får in ersättare 
för samtliga. 

Man kan även höja lösningsprioriteringen för valda besök tillfälligt för att de 
lättare ska trilla ner. 

15 Restider 

15.1 Beräkning av restid 

Bil: Laps Care planerar restiden efter hastigheten i vägnätet. 

Cykel: Planerar restiden fågelvägen förutsatt att resan den vägen är kortare än 
bilvägen. Hastighet för cykel är 15km/h så länge inget annat angivits. 

Gång: Planerar restiden fågelvägen förutsatt att resan den vägen är kortare än 
bilvägen. Hastighet för gång är 5km/h så länge inget annat angivits. 

15.2 Parkeringskonstant 

Vi har ställt in 1 minut som parkeringskonstant för bil och cykel vilket ger ett 30 
sekunders tillägg att gå från lokal/kundens dörr till färdmedel och 30 sekunder 
från färdmedel till lokal/kundens dörr på respektive färdsätt.  

Värdet ställs in centralt och gäller alla planeringsenheter. 
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15.3 Reshastighet korta avstånd(kortare än 300 meter) 

Är ett värde som kan olika mycket extra restid mellan enheterna beroende på om 
man går eller cyklar mycket eller inte. Här är hastigheten på cykel sänkt från 15 – 10 
km/h och gång från 5 – 1 km/h. 

Ställs in centralt och gäller alla planeringsenheter. 

16 Avböjda besök 

16.1 Omvårdnadspersonalen 

Dokumenterar som vanligt i första hand i kundens kundpärm på SoL 
daganteckningar om kunden avböjer, om man kommer åt pärmen. I 
andra hand dokumenterar man i Phoniro Cares webbgränssnitt och 
lägger upp en ny anteckning på kunden direkt under kundens egna 
anteckningar. (OBS inte i arbetspasset eller på besöket!) 

16.1.1 Det som är viktigt att få med i anteckningen är  

 Hur, när, varför och vad kunden avböjde 

 Om kund avböjer insats men något annat utförs måste detta framgå i 
anteckning och signera för det du gjort istället. 

 Om man frågat kunden om man ville ha hjälpen vid annat tillfälle 
 

Om svaret är ja, skriv när i tiden man önskar hjälp så kan planerarna avgöra om 
besöket ska ställas in eller om det ska/går att planeras om enligt önskemål. 

 

16.2 Kund avböjer enskilt besök mindre än 48 timmar före 

utförande. 

Gå till föregående dag, markera besöket, upphäv fixering (om det gäller 
gårdagen) och ställ in tillfälligt         med orsakskoden ”Avböjt mindre 
än 48 t före utförande”. 

16.3 Kund avböjer enskilt besök mer än 48 timmar före 

utförande. 

Gå till det datum besöket avser, markera besöket och ställ in tillfälligt 
med orsakskoden ”Avböjt mer än 48 t före utförande”. 

16.4 Kund avböjer alla besök över flera dagar mer än 48 

timmar före utförande. 

1. Markera kund i vårdtagarvyn, välj ställ in tillsvidare         välj 
startdatum, välj markera alla insatser , välj orsakskod ”Avböjt mer 
än 48 t före utförande” och spara. 

2. Ställ dig sedan på det datum som kunden ska ha hjälp igen och 
upphäv. 
2.1. Om kunden vid dagen för hemkomst ska ha hjälp del av dag. 
Ställ dig då först på besöket därifrån kunden ska ha hjälp igen och 
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upphäv det besöket samt resterade besök den dagen. Gör sedan 
enligt punkt 2 på nästkommande dag. 

 

16.5 Kund avböjer alla besök över flera dagar med start 

samma dag som kunden avböjer  

1. Markera kund i vårdtagarvyn, välj ställ in tillsvidare, välj 
startdatum, välj markera alla insatser, välj orsakskod ”Avböjt 
mindre än 48 t före utförande” och spara. 

2. Ställ dig på det datum som infaller efter 48 timmar och upphäv. 
3. Välj ställ in tillsvidare igen, välj startdatum för de besök som ska 

avböjas med orsakskod mer än 48 timmar, välj markera alla 
insatser, välj orsakskod ”Avböjt mer än 48 t före utförande” och 
spara. 

4. Ställ dig sedan på det datum som kunden ska ha hjälp igen och 
upphäv. 

4.1. Om kunden vid dagen för hemkomst ska ha hjälp del av dag. 
Ställ dig då först på besöket därifrån kunden ska ha hjälp igen 
och upphäv det besöket samt resterade besök den dagen. Gör 
sedan enligt punkt 2 på nästkommande dag. 

16.6 Sjukhus/Korttidsvistelse 

1. Om kund avböjer hjälp en längre tid p.g.a. 
sjukhus/korttidsvistelse och avböjer hjälpen med kort varsel, 
dvs mindre än 48 timmar före utförande så ska 
”Sjukhus/korttidsvistelse mindre än 48 t före utförande” 
användas istället för ”Avböjt mindre än 48 t före utförande”.  

2. Gör sedan enligt ovan - punkt 16.5 steg 2  

16.7 Omplanera besök 

Om en kund önskar byta dag för utförande av insats. 
Gå till dagen dit besöket ska flyttas, gör ett undantag, skriv in tiden 
då besöket ska utföras och därmed följer beskrivningstexten med. 
Ställ sedan in ursprungsbesöket tillfälligt och välj orsakskoden ”byte 
av dag enligt kund” alt ”byte av dag enligt verksamheten”. 

16.8 Avböjt del av besök 

Kund avböjer samma dag, efter publicering. 
Exempel: Kund har morgonhjälp och dusch idag, men kunden 
avböjer duschen när personalen kommer dit, personalen skriver 
en SoL daganteckning om det. 

 
Planeraren skriver upp insats + schablontid i Excelarket för ”avböjt 
del av besök”. 

 
Under morgondag eller mer än 48 timmar före: 
Exempel: Kund har morgonhjälp+dusch imorgon men meddelar 
att man inte vill ha duschen utförd då.  
Planeraren går till dagen det gäller, markerar besöket och gör ett 
undantag, minskar besökstiden och tar bort insatsen dusch. 
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Planeraren skriver upp insats + schablontid i Excelarket för ”avböjt del av besök”. 
 
OBS, ska enbart antecknas tid OM insatsen är avböjd mindre än 48 timmar 
före utförande. 
 

16.9 Avslut av insats/besök 

 
Vid avslut av insats oberoende av orsak ska alla besök som är inplanerade 48 
timmar framåt avböjas med orsakskoden ”Avböjt mindre än 48 t före utförande”. 
Besök som eventuellt är inplanerade därefter ska ställas in som ”Avslutad insats”. 
Om insatsen/besöket som ska upphöra ligger inställt tillsvidare av någon orsak 
(t.ex. samboende el. avböjt) så ställer ni er på den dagen avslutet ska börja gälla, 
väljer ”Upphäv” i menyn och sedan ”ställ in tillsvidare” med orsakskoden ”Avslutad 
insats” så slår den nyvalda orsakskoden igenom på alla dagar framöver. 
 
OBS! Om en kund väljer att avsluta en viss insats eller besök så är det viktigt att ni 
INTE avslutar det med avsluta-knappen   
 
Konsekvensen med knappen är att uppföljningsmöjligheterna i rapporten 
”inställda besök” försvinner om där ligger något inställt sedan tidigare.  
Denna rutin gäller fram tills dess att ni fört in timmarna från föregående månad i 
sammanställningen. Därefter kan ni avsluta alla insatser/besök som ska avslutas 
med avsluta-knappen istället.  

17 Orsakskoder 

 Avböjt mindre än 48 t före utförande 

 Sjukhus/korttidsvistelse mindre än 48 t före utförande 

 Avböjt mer än 48 t före utförande 

 Avslutad insats 
 

Övriga orsakskoder:  

 Byte av dag enligt kund 

 Byte av dag enligt verksamheten 

 Inställt p.g.a. verksamheten 

 Samboende 

 Valt annan utförare 

18 Besök per personal, Planeringsöversikt & Inställda 

besök 

18.1 Besök per personal 

Vid utskrift av ”besök per personal” SKA följande vara i bockat: 

 Gantschema 

 Adress 

 Telefon 

 Nyckel 

 Portkod 
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 Medicin 

 Beskrivning 

 Start 

 Planerat 

 Signering 

 Interna uppdrag 

 Nästa besök 

 Sambesök 

18.2 Planeringsöversikten 

För att personalen ska få överblick på enheten som helhet så skriver man ut 
rapporten Översikt för varje dag och placerar den i grupplokalen så att alla 
kommer åt den, där kan man se var ens kollegor befinner sig under dagen. 

Översikten skall även sparas en schemaperiod i pappersform som säkerhet vid 
strömavbrott eller liknande som gör att man inte får ut sin planering. 

Till den rapporten ska man även skriva ut och spara Inställda besök-rapporten. 

18.3 Inställda besök 

Inställda besök skall skrivas ut varje dag och sparas tillsammans med 
Planeringsöversikten för att inte missa det som varit inställt föregående 
schemaperiod. 

19 Handhavande av arbetsordern 

All personal får sin arbetsorder för dagen på en laps care-utskrift. 

Arbetsorden skall hanteras som sekretessmaterial och lämnas in efter avslutat 
arbetspass. Behövs inte sparas efter att planeraren sett över inlämnade lappar. 

Det är inte tillåtet att byta kund med varandra på lapparna utom vid särskilda skäl 
så som vid saknad av rätt kompetens. Byten skall rapporteras till Enhetschef eller 
planeraren för kännedom. 

20 Kvalitetsäkringsperiod 

Kvalitetsäkring av underlaget skall göras minst en gång per månad och förslagsvis 
då i anslutning till den 4e som är sista datum för avböjda besök och godkännande 
av arbetspass i Phoniro Care. 

Syftet med en sådan dag/dagar är att kontinuerligt underhålla underlaget och 
möjliggöra snabbare effektivare planering. Får man in många nya kunder eller 
mycket förändringar på kort tid så blir det lätt att det kastas in och sedan tar det 
längre tid än nödvändigt att planera utifrån det. 

Kvalitetsäkring görs på information som matats in sedan förra 
kvalitetsäkringsperioden men påverkar det som ligger för framtiden. 

Hur lång tid man behöver för att kvalitetsäkra underlaget kommer att variera 
beroende på enhetens storlek samt hur mycket förändringar man haft sedan 
föregående kvalitetsäkringsperiod. 
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20.1 Checklista kvalitetsäkring 

Nya kunder och förändrade insatser 

Använd inkorgen för att söka fram alla kunder med förändringar en månad 
bakåt i tiden. 
 

 Ligger besöken på dessa kunder rätt, kontrollera genom planeringsyta – 
vårdtagare så att besök över dagen ligger rätt också. 

 Är indelningstillhörigheten rätt kopplat till resurser? 

 Har personalen tillräcklig kompetens för att täcka in behovet? 

 Har kontaktman tilldelats och hur är övrig personal prioriterad? 

 Är besöksbenämningar enligt namnstandard och beskrivningar på besöken 
enligt rutin? 

 Om hjälp påbörjats och pågått mer än en vecka - Kontrollera 
genomsnittstiden genom Phoniro Care och justera därefter vid behov. 

 

Avböjda besök  

 Hämta ut registrerade timmar från föregående månad i rapporten Inställda 
besök, ta orsakskod för orsakskod. 

 Någon kund som avböjt ovanligt mycket där kontakt med 
biståndshandläggare är aktuell? 

 

Långtidsprognos 

 

 Hur ser de närmsta veckorna ut resurser ställt mot behov, något som 
sticker ut? 

 Behöver personalens schema justeras? 

 Kan man flytta kunds besök för att jämna ut avvikelser mellan resurs och 
behov? 

 
 
 

21 Uppföljning genom Laps Care 

 

Ansvarig enhetschef och verksamhetschef har möjlighet att följa upp och planera 
sin verksamhet genom uppföljning på enhet- och områdesnivå i Laps Care genom 
rapporter/sammanställningar: 

 

Långtidsprognos 

Prioritering av personal 

Personalkontinuitet 

Planerad beläggning 
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Observera att .kundtid ”enhetens namn” måste ibland exkluderas för att ge rätt 
resultat. 

För att få hjälp vid användning av någon av rapporterna tryck på F1 så öppnas en 
manual i Laps Care med information om den rapport som är öppen.  

I Planeringsytan kan man enbart se 90 dagar bakåt i tiden, därefter rensas 
publicerade planer. Däremot kan man i de flesta sammanställningar se längre 
bakåt i tiden. 

 

22 Vikten av att följa fastställda rutiner 

Genom att ALLA använder omsorgsförvaltningens rutiner och använder samma 
begrepp och metoder så säkerställer vi kvalitén i underlaget samt planeringen. 
Följer man rutinen kring indelningar kompetenser och underhåller detta så kan i 
stort sett vilken planerare som helst i kommunen gå in och planera kortsiktigt för 
en annan enhet utan personlig kännedom till enheten. 

Risken att missa något eller att planerna blir väldigt olika minimeras och 
personalen som ska följa planeringen känner igen sig i alla lägen. 

Dra ner besöken manuellt enbart om det är för att lösa någon akut situation där 
det inte är behjälp av att ändra i underlaget för framtiden. 

 

23 Utbildning 

Nya planerare utbildas av Laps Cares superanvändare. 

Nya Verksamhetschefer/Enhetschefer utbildas av systemadministratören. 

Behörighet tilldelas efter utbildning av systemadministratören. 

24 Support 

Support innefattar inte bara fel i systemet utan även rådgivning gällande 
samtliga rutiner kring Laps Care som planeringsverktyg. 

 

Planerare vänder sig till Superanvändarna i omsorgsförvaltningen. 

Verksamhetschefer/Enhetschefer och Superanvändare vänder sig till 
systemadministratör. 

Systemadministratör vänder sig till leverantören Tieto och E-utvekling och IT. 

Vid problem som gäller själva datorn så vänder sig respektive enhet till IT på 
telefonnummer 044-135555 

 

Supportorganisation med telefonnummer finns under  

www.kristianstad.se /vård och omsorg/för 
medarbetaren/handböcker/information och IT handboken/Laps Care 

 


