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 Vilka insatser skall registreras som kundtid i 

Phoniro Care? 

Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare 
och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera att 
restid inte ska ingå i kundtiden, utan räknas som kringtid. 

Insats Kommentar 

Personlig omvårdnad SoL, 
inklusive dubbelbemanning 

 Morgonhjälp 
 Förmiddagstillsyn 
 Middagshjälp 
 Eftermiddagstillsyn 
 Kvällshjälp 
 Dusch 
 Promenad 
 Socialkontakt 
 80+ 

Även dubbelbemanning skall registreras.  

Dubbelbemanning pga arbetsmiljö skall 
bedömas enligt OF riktlinje och vara doku-
menterad av enhets-
chef/verksamhetsansvarig i Procapita. 

Tilläggstjänster får inte registreras som 
kundtid. 

Avlösning SoL All avlösning skall registreras, även de 
första 10h som är avgiftsfria. 

Ledsagning SoL All tid för ledsagning skall registreras som 
kundtid.  

Ledsagning som beslutas av enhets-
chef/verksamhetsansvarig skall dokumente-
ras i Procapita av enhets-
chef/verksamhetsansvarig. Ledsagning är 
avgiftsfri. 

Service insatser SoL 

 Inköp 
 Städ 
 Tvätt 
 80+ 

Tilläggstjänster får inte registreras som 
kundtid.  

Larmbesök SoL Tiden hemma hos kunden registreras som 
kundtid. Larm i samband med ett planerat 
besök som enbart resulterar i att man utför 
planerade insatser registreras som det man 
utfört. Utför man något utöver det plane-
rade så registrerar man både larm och 
den/de planerade insatserna. 
Är man två på ett larm så registrerar en 
larm, den andre assistans. 

Installation av trygghetslarm Kundtid avser tiden för installation av 
trygghetslarmet. 

Skall dokumenteras som en SoL daganteck-
ning 
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Upprättande av genomföran-
deplan 

Genomförandeplanen skall upprättas till-
sammans med kunden i dennes bostad och 
registreras som kundtid.  

Upprättande av genomförandeplan skall 
dokumenteras i SoL Daganteckningar. 

Uppföljning av genomföran-
deplan 

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

Hemtjänsten närvarar vid 
hembesök/uppföljning av in-
satser 

Hembesök/Uppföljning som sker hos kun-
den skall registreras som kundtid av hem-
tjänstpersonalen och dokumenteras i SoL 
daganteckningar. 

Måltidshjälp Beviljad måltidshjälp skall registreras som 
kundtid. Matdistribution ingår inte i kund-
tiden, utan räknas som kringtid. 

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. Enhets-
chef/verksamhetsansvarig beslutar om till-
fälligt utökade behov upp till 14 dagar och 
skall dokumenteras i Procapita av enhets-
chef/verksamhetsansvarig. Ansvarig bi-
ståndshandläggare skall informeras om till-
fälligt utökade behov. 

Utökad tid registreras i Phoniro Care på 
samma sätt som planerade insatser. 

 

Delegerade hälso- och sjuk-
vårdsinsatser 

 Medicin 
 Insulin 
 Övrig HSL 
 Träning 
 Rehab insats 

Som kundtid registreras tiden för de insat-
ser som beställts av legitimerad personal.  

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

 

Kunder inskrivna i KVH där 
hemtjänsten utför SoL insatser 

Tiden hemma hos kunden skall registreras 
som kundtid 

Gruppaktiviteter Då beviljade insatser utförs samtidigt för 
flera kunder ska tiden fördelas manuellt på 
inblandade kunder, se 5.10  
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 Vilka insatser skall inte registreras som kundtid i 

Phoniro Care 

Larmservice 

 Ominstallation 
 Avinstallation 
 Batteribyte  
 Larmknappsbyte 
 Provlarm 

 

Skall enbart dokumenteras som en SoL 
daganteckning  

 

 

Se även 5.8 

Telefontjänst Se även 5.12 

Avböjda insatser/besök Skall enbart dokumenteras som en SoL dag-
anteckning 

(Utför man däremot någon annan insats 
istället ska det registreras som kundtid se 
även 5.11.) 

Tilläggstjänster Skall inte registreras som kundtid genom 
Phoniro Care 

 

 Registrering av insatser 

Personalen markerar start på kvittensetiketten när besöket påbörjas, signerar 
för utförda insatser på avprickningsblanketten ”Dokumentation av utförd 
hemtjänst” i kundpärmen. Markerar slut på kvittensetiketten när besöket 
avslutas. Utför personalen flera insatser under ett besök så signerar man för 
samtliga insatser man utfört.  

Vissa insatser kan starta eller avslutas utanför kundens bostad och hur dessa 
hanteras i Phoniro Care beskrivs i följande avsnitt. 

Inköp 

Registrering 

Den som utför inköpet signerar för det. 

Om tillfälle inte ges att signera medan insatsen utförs markerar man för det 
på besöket i Phoniro Care i efterhand. Registreras på samma sätt som 5.2. 

Tvätt utanför bostad – besöker inte kunden under insat-

sen 

Registrering 

Personalen markera start på tidkortet och slut på tidkortet. 

Lägger sedan upp ett besök med insatsen Tvätt manuellt på sitt arbetspass 
vid granskning med hjälp av tiden på den aktiviteten man utförde med 
tidkortet. 
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Tvätt utanför bostad – insatsen börjar eller slutar hos 

kunden 

Registrering 

Alternativ 1: 

Personalen markera start på sitt tidkort i tvättstugan och slut på kvittens-
etiketten. Insatsen signeras i kundpärmen när personalen lämnar tvätten i 
kundens bostad. 

Alternativ 2: 

Personalen markerar start på kvittensetiketten, insatsen signeras i kund-
pärmen och markerar slut på sitt tidkort i tvättstugan när man går där 
ifrån.  

Ledsagning  

Registrering 

Insatsen registreras på samma sätt som beskrivs vid tvätt enligt 5.3. 

Om personalen vid insatsen varken börjar eller slutar insatsen i kundens 
bostad används alternativet i 5.2. 

Dubbelbemanning 

Registrering 

Beviljad dubbelbemanning: båda personerna markerar start och slut på 
kvittensetiketten, men: 

Personal 1 signerar SoL insatserna dokumentation av utförd hemtjänst 
blanketten. 

Personal 2 markerar insatsen ”Dubbelbemanning” på insatsetiketten vid 
kundens dörr. 

Det är alltid den som utför HSL som signerar för det. 

Assistans 

Registrering 

Två personal besöker kunden, utan att det är beviljat (insatsen utförs snabb-
bare för att man är två). Båda personerna markerar start och slut på kvittens-
etiketten, men: 

Personal 1 signerar/markerar insatsen (t.ex. städ) 

Personal 2 markerar insatsen ”Assistans”. 

Larminstallation 

Registrering 

Personalen markerar start vid ankomst på kundens kvittensetikett, doku-
menterar under ”daganteckning SoL” i kundens pärm orsaken till besöket, 
markerar larm på kundens insatsetikett och slut på kundens kvittensetikett 
när man lämnar kunden. 
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Larmservice 

Skall inte registreras i Phoniro Care. Ominstallation, avinstallation, batteri-
byte, larmknappsbyte och provlarm skall enbart dokumenteras på SoL 
daganteckningar hos kunden. 

Sammanboende – besökstiden skall fördelas mellan 

kunderna  

Registrering  
Det ska finnas en kvittensetikett och pärm med blanketter för vardera kund. 
Kvittensetiketterna sätts upp i dörrkarmen där de märks upp för att skiljas åt 
eller/och i respektive kunds pärm.  
 

1. Markera start på kunden A:s kvittensetikett. 

1. Utför samtliga insatser för båda kunderna under besöket. 

2. Signera insatserna som tillhör kunden A 

3. Markera slut på kunden A:s kvittensetikett.  

4. Markera start på kunden B:s kvittensetikett 

5. Signera insatserna som tillhör kunden B och  

6. Markera slut på kunden B:s kvittensetikett.  

I Phoniro Care kommer det att bli två besök, ett för respektive kund. Innan 
man godkänner sitt arbetspass måste man fördela besökstiden mellan 
kunderna manuellt i systemet. Se särskild anvisning i Phoniro Cares manua-
ler. 

Gruppaktiviteter – beviljade insatser som utförs i grupp  

Registrering  

Registrera gruppaktiviteten som en kringtidsaktivitet med hjälp av kring-
tidskortet. Lägg sedan upp en ”Ny gruppaktivitet” på arbetspasset, ta den 
registrerade start och sluttiden till hjälp. När kunder och insats lagts till 
fördelar Phoniro Care upp besöket i lika delar. Kringtidsaktiviteten måste tas 
bort innan guppaktivitetsfunktionen används. 

 

 

LSS  

Insatser som utförs enligt LSS ersätts inte utifrån utförd kundtid. Dessa 
besök skall registreras som LSS på insatsetiketten. 
 
Om kunden både har insatser enligt LSS och enligt SoL är det mycket viktigt 
att denna tid registreras rätt i Phoniro Care. Utförs vid besöket både insatser 
enligt SoL/HSL och LSS måste tiden fördelas genom att redigera befintligt 
besök genom att ta bort insatsen LSS och justera ner besökstiden till den 
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rätta. Lägg sedan upp ett nytt manuellt besök där insatsen LSS prickas för 
och tiden uppskattas.  

Utför annan insats än den planerade 

Om personalen utför en annan insats än den planerade så signerar man för 
den insats som man utfört (signerar inte för den planerade insatsen) och 
dokumenterar på daganteckningarna i kundens pärm att kunden önskat 
byta. 

Telefontjänst 

Telefontjänst skall inte registreras som kundtid, utan räknas som kringtid. 
Då en telefonkontakt med kund resulterar i ett besök hos kunden skall 
besöket registreras som kundtid och dokumenteras under ”Daganteckning 
SoL”. 

 


