Användarmanual för Delegeringsmodulen
Skapa ny Delegering
1. Gå in i rubriken Delegering under Mina sidor
2. Välj ny på ikonen
3. Fyll i Fr om – T o m
(Obligatorisk uppgift som måste anges först innan man kan fortsätta med delegeringen)

4. Arbetsuppgift - Välj vilka Arbetsuppgifter som delegeringen ska innehålla genom att
sätta en bock framför arbetsuppgiften.
5. Fritextruta för text – möjlighet att kunna skriva till egen text.
6. Vårdansvarig - Under Vårdansvarig ska ditt namn komma upp automatiskt
7. Organisation – Den plats i organisationen som är aktuell för delegeringen
8. Utförs av – Den person som tar emot delegeringen (se manual: lägga till ny personal)
9. Utförs på/hos – På vilken arbetsplats/patient delegeringen ska utföras på
10. Skriv under och Spara delegeringen på ikonen
Delegering med digital underskrift
1. Klicka på ”Skriv under” – ange lösenord i dialogrutan som visas
2. Vill mottagaren av en delegering få en utskrift av sin delegering – välj ”skriv ut”
Den som tar emot delegeringen loggar in i Procapita och får upp delegeringsunderlaget på
sin aktuelltsida under ”Delegeringsbeslut”

3. Högerklicka på rubriken och välj Gå till Delegering
4. Signera delegeringen genom att klicka på ”Skriv under”

Delegering utan digital underskrift
1. Bocka i rutan ”Ej aktuellt med digital underskrift”
2. Klicka på ”skriv ut”
Delegeringsbeslutet ska undertecknas av vårdansvarig och den som ska utföra den
delegerade arbetsuppgiften.
Dina delegeringar kommer att ligga under Delegeringsbeslut på aktuelltsidan.
Vill du inte ha dem synliga, högerklicka och välj Minimera/Expandera Loggposter.

Förnya delegering
1.
2.
3.
4.
5.

Högerklicka på bevakning – delegering upphör
Välj: gå till delegering
Klicka på ikonen
Fyll i nytt datum, välj vilka arbetsuppgifter.
Skriv under och spara.

Återkalla delegering
1. Högerklicka på aktuell delegering under Delegeringsbeslut
2. Välj Gå till delegering.
3. Den pågående delegeringen visas på skärmen, fyll i följande
4. Återkallas – Fyll i datum då delegeringen återkallas
5. Orsak – Fyll i orsak till återkallelsen
6. Välj ”Skriv under”
7. Spara återkallandet av delegeringen på ikonen
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