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Sök dokumentation på mina personer Procapita 

Mina personer  

För att kunna söka dokumentation på mina personer måste de ligga upplagda 

under Stjärnan. Fyll i aktuellt personnummer, sök.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Förnamn Efternamn 

 

Klicka på stjärnan och följande ruta öppnas: 

  

Välj lägg till för att lägga till listan och ta bort när personen inte längre ska 

finnas på listan.  

Omsorgsavdelningen 
 
Ansvarig 

Upprättad den 

Systemförvaltare 2016-07-08 

  
Upprättad av Reviderad den 

Karin Broholm 2020-08-25 
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Grundinställningar i sökfunktionen  

Börja söken från Mina sidor.   

Klicka på länken som heter Ny dokumentation på mina personer  

 
Här görs olika val beroende på vilken information som eftersöks.   

I rutan för Dokumenterat av är det lämpligt att fylla i rätt roller, detta görs första gången 

söken används och sparas tills nästa förändring görs. Se lista nedan vilka roller som är 

lämpliga att bocka i. Resultatet i sökningen är beroende av behörighet i dataurval vilket 

gör att det är bättre att ha för många roller i bockade än för få.  

 

Arbetsterapeut 

Arbetsterapeut/Hjälpmedel  

Biståndshandläggare  

EC. Utförare  
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EC. Utförarpersonal  

Kvalitetsansvarig  

MAS  

Sjuksköterska  

Sjuksköterska_ FörenadeCare  

Sjuksköterska_Aleris (Vardaga) 

Systemansvarig/SoL  

V.CentralenSystemansvarig/HSL  

V.Kontaktperson  

V.KontaktpersonLSS  

V.Samordnare  

V.SamordnareLSS  

V.Verksamhetschef  

Specifika inställningar i sökfunktionen  

Börja med val av ursprung för dokumentation. Beroende på behörighet ser 

olika användare olika saker här.   

 

• Under valet Journal finns samtliga hälso- och sjukvårdsjournaler  

• Under valet Utredning finns alla utredningar enligt socialtjänstlagen 

förutom de utredningar som görs i LifeCare handläggare. De finns bara i 

LifeCare.  

• Under verkställighet finns alla dag- och journalanteckningar enligt 

socialtjänstlagen, även det som dokumenterats i LifeCare utförare.  

  

I rullisten under valen kan ytterligare val göras beroende på vilket ursprung 

som efterfrågas. Välj sedan vilket datum som är intressant.  
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Händelsedatum eller dokumentationsdatum eller dokumentation som gjorts 

sedan senaste utloggningen. Om valet för sedan senaste utloggning inte görs 

måste Fr o m datum fyllas i.  

Välj sedan organisation eller texter för mina personer 

 

Vid val av texter för mina personer kommer dokumentation gällande de 

personer som finns på inloggad användares lista.  

Väljs Organisation blir knappen för organisationer tillgänglig.  

 

Öppna genom att klicka på knappen, följande ruta öppnas: 
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Välj aktuell organisation. Bocka sedan i rutan för alla enheter för vald 

organisation om det finns enheter under den valda. Klicka OK  

När alla val är gjorda startas söken genom att klicka på ikonen som 

föreställer en kikare 

    


