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Manual inställningar vid första inloggningen 

Inställningar för Bevakningar 

Första gången du loggar in i Procapita som ny användare öppnas ett fönster med 

bevakningar. Gå till inställningar, klicka på ikonen enligt bilden nedan. 

 

 
Välj dig själv som handläggare, bocka ur rutan Automatisk uppstart 

 
 

Tänk på att aldrig klicka dig vidare på en bevakning som inte berör någon av de 

personer du har en vård eller utredningsrelation till. Det är blir en 

personuppgiftsincident att läsa i akter som man inte behöver ta del av för att kunna 

utföra sitt uppdrag och det måste anmälas till berörd chef och kontaktperson för GDPR 

på Omsorgsavdelningen.  

             Ansvarig Upprättad den 

Systemförvaltare 2018-07-19 

  
Upprättad av Reviderad den 

Karin Broholm 2020-08-25 
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HSL-personal 

Arbetar man som som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska ska 

du ställa in vilken dokumentation du har på dina brukare. Gå till länkgen på startsidan 

som heter Ny dokumentaiton på mina personer. Det är de personer du valt som favorit 

du kan få upp här. Klicka på länken:

 
 

Du ska välja texter för mina personer (du får inte läsa någon annans). Du startar söken 

genom att klicka på kikaren i verktygsraden. 
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Fliken Resultat öppnas när sökningen är klar och översta raden är markerad. Ett mindre 

fönster öppnas och detta fönster syns hela anteckningen och vem som har 

antecknat.Varje gång en ny rad markeras visas aktuell anteckning i det lilla fönstret.

 

Väljer du att pila dig ner med hjälp av piltangenterna kommer du att kunna läsa alla 

anteckningar och det blir en markering i loggen.  

 

OBS! Därför är det viktigt att du har valt ”Texter på mina personer” annars kommer du 

loggas på alla som du trycker på i listan och detta är en personuppgiftsincident och som 

ska anmälas.  

 

Vi genomför regelbunda loggkontroller för att se vem som läser vad. En misstanke om 

sekretessbrott hanteras som en personuppgiftsincident och anmäls till kommunens 

dataskyddsombud via berörd chef och kontaktperson för GDPR. Incidententen utreds 

sedan enligt reglerna för detta. Omsorgsnämnden informeras om händelsen och om 

incidenten bedöms som alvarlig ska även en anmälan till Datainspektionen göras. 


