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Hälso- och sjukvårdsdokumentation i Intraphone, 
baspersonal, hemtjänst - Anvisning  
 
Bakgrund 
Enligt Patientdatalagen har all hälso- och sjukvårdspersonal dokumentationsskyldighet. Var 
och en som dokumenterar svarar för sina uppgifter. Liksom all dokumentation gäller för 
denna att den kan få rättslig betydelse för att visa vad som verkligen utförts. Det som skall 
dokumenteras är uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden 
och vårdåtgärder.  
Den hälso- och sjukvårdsdokumentationen som förs av baspersonal i hemtjänst ska talas in i 
Intraphone.  
 
Ansvar  
Berörd baspersonal ansvarar för att dokumentera hälso- och sjukvårdsuppgifter, inom 
sitt ansvarsområde, i Intraphone.  
Chef för verksamheten ansvarar för att rapporter godkänns i Intraphone en gång/dag, 
detta för att dokumentationen ska gå över i Procapita 
 
 
 Tillvägagångssätt  
− Tala in HS-dok (motsvarande den som finns i HS-pärmen idag) i Intraphone  
− Attestera en gång/dag  
− Om dokumentationen inte sker i anslutning till hembesök hos patient får denna efter 
rapporteras i systemet Intraphone alternativt i mobiltelefon. Efterrapporten bör ske snarast. 
Rapporteringen via mobiltelefon skall dock användas i sista hand, då denna åtgärd dels inte 
visar att man varit på plats och dels är en dyrare tjänst.  
 
Överrapportering  
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använder systemet Procapita och kommer att 
få hälso- och sjukvårdsdokumentationen direkt in i sitt träd i Procapita under sökordet 
”Iakttagelser omvårdnadspersonal” när det är rapporterat och attesterat i Intraphone.  
 
Vid akuta ärende med kund skall alltid samordnande sjuksköterska kontaktas. 

Ärenden som inte är av akut karaktär och som inte skall rapporteras i Intraphone ( tex 
omläggningsmaterial behövs, beställa inkontinensskydd) kan rapporteras in via E-tjänst – 
ärende till legitimerad personal. Inskickade ärenden blir hanterade inom 3 vardagar (ssk) 
eller 5 vardagar (at/ft). 
 
Undantag  
Baspersonalen ansvarar, som tidigare, för att mätvärden såsom vikt, blodtryck och  
p-glukos lämnas skriftligt till patientansvarig sjuksköterska. Fr.o.m. den 19/4 2021 
kommer baspersonal inom säbo, hemtjänst, trygghetsteamet, bemanningspoolen och 
korttid SOL (resterande enheter har införande under hösten 2021) att rapportera in 
mätvärden via Appva MCSS. Mätvärden ska initialt inte talas in i Intraphone. 
Sjuksköterskan dokumenterar detta i Procapita.  



 

Beslutad av: Medicinskt 
ansvariga 

Beslutsdatum: 210408 Diarienummer: Dokumentansvarig avdelning: 
Förvaltningsledningsstaben  

 

 
 
Signeringslistor för skriftligt eller muntligt delegerade/instruerade insatser finns i Appva 
MCSS och signeras i mobilapplikationen i samband med utförande. Aktuell 
läkemedelslista, hälsoplaner eller övriga instruktioner från arbetsterapeut, sjuksköterska 
eller fysioterapeut ska placeras i Hälso- och sjukvårdspärmen.  
 
 
 
 


