Rutin för tidsätta HSL kodning i Intraphone
I utförandet ska samtliga insatser som utförs rapporteras och kodas i Intraphone. Detta gäller
både insatser som utförs enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Kodningen i Intraphone utgör fakturaunderlag för kunds faktura. Varje månad överförs alla
rapporter och kodning från Intraphone till Procapita och därefter färdigställer
ekonomihandläggarna kunds faktura.
Avgifter för kund är politiskt beslutade, kund betalar en avgift för antalet hemtjänsttimmar
enligt SoL, här ingår hemtjänst natt. Tid för utförande av delegerade och instruerade HSLinsatser debiteras med en fast månadsavgift vid enstaka hembesök eller då kund är inskriven
i hemsjukvården.
Genom att tidsätta utförda HSL-insatser i Intraphone sorteras de automatiskt bort från
utförda SoL-insatser vid överföringen mellan Intraphone och Procapita.
Enbart personen som utför kundens insatser kan veta hur rapporten ska vara kodad och hur
tiden ska fördelas mellan SoL och HSL. För att säkerställa kunds faktura är det därför viktigt
att samtliga utförare kodar rapporter och koda insatser på ett korrekt sätt.
Här följer några exempel på kodning;
•

•

•

•

•

Hemtjänst, beslut från omsorgshandläggare kodas med 10. (hemtjänst natt 35,
fjärrtillsyn natt 36)
Utförs enbart SoL-insatser under besöket ska kund betala hemtjänstavgift för hela
besöket. Ingen tidsättning behöver göras.
Om besöket innehåller både SoL-insatser och delegerade/instruerade HSL-insatser
eller andra tillfälliga insatser från SSK/AT eller FT kodas besöket både som 10 för SoL
och 20 för HSL. Då ska personalen uppskatta hur lång tid HSL-insatsen tog att utföra
under besöket. Den tid som anges som HSL sorteras då automatiskt bort vid
överföringen.
Utförs enbart HSL-insatser kodas besöket med 20. Vid besök med enbart HSLinsatser ska hela besöket tidsättas som HSL för att sorteras bort vid överföringen.
I telefonen går att läsa ”… minuter kvar ”= totala tiden för besöket. När enbart HSL
utförs ska den totala tiden läggas in som tidsatt HSL.
Trygghetslarm kodas med 30, hela dygnet. Gäller räddningstjänsten och även
Varbergs Omsorgs landsbygdsgrupper som svarar på larm. Vid överföring från
Intraphone till Procapita sorteras dessa besöken bort då kund betalar en fast
månadsavgift för larmet.
Vård i livets slut som ordinerats av sjuksköterska ska kodas som HSL-insats.

Gör så här
Lägg in insatserna som vanligt. Utförs SoL- och HSL-insatser samtidigt kodas besöket som 10
och 20. Gör en uppskattning av hur många minuter HSL-insatsen tog och ange den tiden
under tidsåtgång i telefonen.
Besök där enbart HSL utförs kodas 20. Under tidsåtgång ange hela besökets totala längd som
visas i telefonen under ” … minuter kvar”. Det går också bra att trycka # och den totala tiden
för besöket visas som HSL- tid.

Nedan visar tre bilder hur det kommer se ut i telefonerna i samband med att tidsättning av
HSL-insatser görs.
Bild 1: Att HSL-insatsen ska tidsättas synliggörs genom tidurssymbolen. Markera HSL-åtgärd och bild
2 dyker upp.

Bild 2: Skriv i tiden för HSL-insatsen. Systemet visar tid för hela besöket. Har besöket enbart innehållit
HSL-insatser så ska dessa tider vara samma. Istället för att skriva in tiden i minuter kan man trycka på
fyrkant #, då hamnar hela besöket som HSL-insats.

Bild 3: Här avslutas rapporten och den angivna tiden visas som HSL-tid.
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