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Rapporter 
 

• Ersättningsunderlag 
 

• Fria insatser över en månad 
 
• Trygghetsbesök 

 
• Serviceinsatser över en månad 

 
• Manuell förändring 

 
• Utförda/avböjda besök 

 
• Besökslängd och kvittenser 

 
• Utförda insatser per personal 

 
• Lås  

 
• Att bekräfta Batteribyte 
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Ersättningsunderlag 
Ersättningsunderlaget är indelat i tre grupperingar: 
Omvårdnad, Service och Fria insatser. Det finns även en kolumn för 
matdistribution och ny kund. Uträkningen är likadan för samtliga grupperingar 
(frånvaro finns inte under service- och fria insatser)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporten kan sorteras på  
- mer utförd omvårdnad 
- mer utförd service 
- mer utförd fria insatser  
 

Ersatt Omvårdnadstid = 
registrerad tid (utförd omvårdnad 
+ avböjd tid + frånvaro + extra)  

Totaltiden är den tid som 
registrerats under månaden 
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Serviceinsatser över en månad 
 

 

 

 
 

 
 
 

Välj den insats du vill titta på – visa 
eller välj alla så ser du alla 
serviceinsatser som har varit under 
månaden Beställda antalet 

serviceinsatser  

Utförda insatser per dag, månadens datum 
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Här visas den utförda tiden per dag, månadens datum  

Fria insatser över en månad 

 

 

 

 

 

 

Manuell förändring 
 

Rapporter i innehåller två funktioner 

1. Antalet manuellt inlagda besök och tiden dessa genererar 
2. Antalet korrekt utförda besök där en manuell förändring 

har gjorts 

Välj den insats du vill titta 
på – visa eller välj alla så ser 
du alla friainsatser som har 
varit under månaden. 
 

Beställd tid per kund 
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Visar summan av utförda besök 
(med start och sluttid) där tiden för 
besöket har förlängts 

Rapporten visar i procent på 
kundnivå hur många besök  
med omvårdnadsinsats som 
har lagts in manuellt.  
 

Visar antalet 
besök som har 
förändrad starttid 
och antalet sluttid 
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Trygghetsbesök 
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Besökslängd och kvittenser 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapporten visar kvittenser per 
medarbetare på besöken (båda/start/slut) 

Ändring av besökstiden har gjorts. 
Saknar personalens och  
 
den totala kvittensen 
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Lås  
Rapporten berättar status på låsbatterier. När personalen byter ut det, måste 
man motionera batteriet 5 ggr för att få optimal funktion på digitala låset. 

Nya batterier beställs från Lås och Larm administrationen 

 
 
Låstyp:  
Batteristatus:  

1. Grön ikon indikerar att låsets batterinivå är bra 
2. Gul ikon att låsets batterinivå är låg 
3. Röd ikon att låsets batterinivå är kritisk. (ska bytas ut omgående) 

 
• Serienummer: Låsets serienummer 
• Låstyp: Om låset är av typen Kundlås (KE) eller Platslås (ME, 

portlås).Kund: Namnet på den kund eller de kunder som låset är 
kopplat till. 

• Plats: Adressen till den plats låset är kopplat. 
• Senaste kommunikation: Datum och tidpunkt när låset senast hade 

kommunikation med servern. 
• Senaste användare: Namnet på den användare som senast öppnade 

eller stängde låset. 
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Utförd och avböjd tid. 
Här visas de kunder som utfört besök/dubbelbemanning/registrerat Avböjda 
besök hos, oavsett om aktuell beställning finns eller inte. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Här visas hur många 
Avböjd besök som  
registrerats på en kund har 
under vald månad 

Här visas på kundnivå 
utförd tid och antalet besök 
av Dubbelbemanning 
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Att bekräfta batteribyte i Phoniro Care 

 
Öppna ”Administration” 

 

 
 

Öppna ”Lås”  
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Skriv namn på kunden på rutan ”Kund” och klicka 
”Sök” 

- Öppna Låsenheten 

  

Öppna ”Batteribyte” 
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Här kan du se när batteriet byttes senast. 
 
 
 
 
 

OBS! LÅSET SKA ALLTID ”MOTIONERAS” 
(lås/lås upp 6 ggr) EFTER batteribyte 
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