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Användbara rapporter i Phoniro Care
Phoniro Care har ett antal standardrapporter som verksamheterna kan använda för
sin uppföljning. Därutöver har omvårdnadsförvaltningen tagit fram egna
kundspecifika rapporter för att ytterligare underlätta uppföljningen under månaden
och efter avslutad månad.

Enbart godkända besök visas i rapporterna!
➢ Rapporterna kan exporteras till Excel
➢ Det finns oftast flera parametrar att söka på i rapporterna
➢ I flera rapporter kan datumlängden för sökning korrigeras
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Ersättningsunderlag – kundspecifik rapport

Totaltiden är den tid som registrerats under månaden
Rapporten kan sorteras på
- mer utförd omvårdnad
- mer utförd service
- mer utförd fria insatser

Ersatt tid = registrerad tid (utförd omvårdnad+
avböjd tid + frånvaro + extra) Får INTE
överstiga den beställda omvårdnadstiden
för månaden.

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)
Totalt ersatt tid per kund anges i sista kolumnen.
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Serviceinsatser – kundspecifikrapport

Välj den insats du vill titta på - visa
Beställda antalet
serviceinsatser
Utförda insatser per dag, månadens datum
Fria insatser över en månad – kundspecifik rapport

Välj insats - visa
Beställd tid
per kund

Här visas den utförda tiden per dag, månadens datum
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Lås-, NFC-etikett- och blåtandshändelser - standardrapport

Se användning av digitala låsvred, går att välja per medarbetare.
Finns det kunder som vill öppna själv och låset enbart
ska användas som kvittens.
Lås som behöver byta batteri bocka här.
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Manuell förändring – kundspecifik rapport

Rapporten visar i procent på kundnivå hur många besök
med omvårdnadsinsats som har lagts in manuellt.
Visar summan av utförda besök (med start och sluttid)
där tiden för besöket har förlängts.
Visar antalet besök som har förändrad starttid och antalet sluttid
Uppföljningar görs varje månad totalt och per kund, max 10%
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Besökslängd och kvittenser - standardrapport

Rapporten visar kvittenser per medarbetare på besöken (båda/start/slut) samt om ändring av
besökstiden har gjorts.
Uppföljning görs varje månad av det totala antalet besök i procenten som saknar kvittenser
helt (besöken saknar både start- och slutkvittens) max 10%.
Trygghetsbesök - Kundspecifik rapport

Rapport visar trygghetsbesök som utförs inom 10 min från ett ordinariebesök.
Uppföljning görs varje månad och dessa besök ersättsats INTE, justeras i
efterhand på fakturaunderlaget.
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Utförda insatser per personal - standardrapport
Möjlighet att se skillnader mellan olika medarbetare i antal utförda besök på
insatsnivå, ex serviceinsatser.
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Utförda/avböjda besök - standardrapport

Här visas på kundnivå utförd tid och antalet besök
av DUBBELBEMANNING
Här visas hur många AVBÖJDA besök som
registrerats på en kund har under vald månad
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Besökslängd för insatser – standardrapport

Medellängden på besöken

Välj insats du vill se på

Du kan välja att titta på en månad eller en längre tidsrymd genom att ange datum i boxarna

