
                          [MOBIPEN 3] Riktlinjer: 
avböjt/frånvaro/ändrad tid 

 
 

 Avböjd insats/insatser, del av besök: 

Man ska utföra t.ex. städ och tvätt till en kund. När man kommer hem till kunden så avböjer denna 

att tvätten inte behövs. 

Man signerar endast för att städet blivit utfört på SoL blanketten och skriver en anteckning 

på SoL Daganteckningsbladet. 

När man skickar in informationen och granskar sitt arbetspass så ser man över så att anteckningen är 

korrekt tolkad av systemet, d v s att där står samma text som man skrev hemma hos kunden. 

 

 Glömde man att skriva en anteckning hos kunden så lägger gåt man till Startsidan – Kund – 
söker fram och går in på kunden – anteckningar och lägger upp en ny anteckning där. 

 Bocka i egenskapen ”avböjd/frånvaro/ändrad tid” som finns under anteckningsfältet. 
 

 

 Avböjt besök, vid ankomst: 

Kommer hem till en kund för att utföra t.ex. ett inköp och en dusch. 
Kunden avböjer i dörren och du kommer inte åt att skriva i kundpärmen. 

När du skickar in ditt arbetspass och granskar det så ska du gå till kunden i systemet och lägga upp en 
anteckning där. 
Klickar sedan i egenskapen på anteckningen ”avböjd/frånvaro/ändrad tid” under anteckningsfältet. 
Se också till att låsa och godkänna anteckningen. 
 
 

 
 



                          [MOBIPEN 3] Riktlinjer: 
avböjt/frånvaro/ändrad tid 

 

 Flera avböjda besök samma dag: 

En kund avböjer flera besök som skulle utförts samma dag när man är där eller att kunden ringer ner 

till hemtjänstlokalen. 

Den som får informationen till sig ska lägga upp det i systemet och skriva en SoL daganteckning precis 
som i föregående situation! 
 

 Avböjda insatser/besök annan dag än aktuellt datum: 

Samma som föregående. 

Här bör man tänka på att sätta datumet till det datum som anteckningen gäller, då får man upp 

denna varje dag fram till och med det datumet. Men sätt inte datum för lång tid framåt. 

Avböjer kunden ett besök som ligger mer än 2 veckor framåt i tiden så bör ni låta dagens datum stå 

kvar och samtidigt meddela er samordnare informationen. 

 

 Önskemål om ändrat datum för insats/besök: 

Den som får informationen till sig lägger upp en SoL daganteckning på kunden i mobipen. 
Skriver från dag/tid till dag/tid och vilken insats det gäller och klickar i ”avböjd/frånvaro/ändrad tid”! 
 
 

 Vid avböjningar som sträcker sig över mer än en dag: 

Lägg upp en SoL daganteckning i mobipen på kunden, anteckna vilken period kunden avböjer och 
varför, bocka även i egenskapen ”avböjd/frånvaro/ändrad tid”. 
 
Anteckna även datum och TID när kunden ska ha hjälp igen. 
Här kan man sätta det datum då kunden ska ha hjälp igen så får man upp anteckningen fram till dess! 
 
 

 Växelvård/Korttid: 

Lägg endast upp en anteckning vid behov. 

 

 Utför annan insats än den planerade: 

Signera för den insats man utför istället och skriver en SoL daganteckning om det i kundpärmen. 

 

Eftersom man bockar i ”avböjd/frånvaro/ändrad tid” så kan man söka på denna 

egenskap i ”kundanteckningar” i mobipen och få fram endast dessa anteckningar.  

 


