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1. Ta emot beställning (enbart teamsamordnare) 

1.1. Ta emot inkomna beställningar 

För att kunna ta emot en beställning logga in i Pulsen Combine med ditt mobila bank-ID. Och 

klicka på Arbetsöversikt (blå mapp). 

 

Klicka på Beställningar för att komma till Inkomna beställningar. 
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I vyn Inkomna beställningar är det möjligt att öppna och läsa beställningsdokumentet utan 

att öppna beställningen. Beställningsdokumentet har en egen kolumn i beställningslistan längst till 

höger i raden med aktuell beställning. Du öppnar dokumentet genom att klicka på den blå texten 

i kolumnen Beställningsdokument. 

  

Om kolumnen Beställningsdokument inte syns i vyn Inkomna beställningar gör följande: 

Klicka på knappen Välj kolumner i menyraden. Se till att rutan i rullgardinsmenyn framför 

rubriken Beställningsdokument är ibockad. Nu ska kolumnen bli synlig. Om den fortfarande 

inte syns kan du prova att klicka på Ladda om. Om den fortfarande inte dyker upp, prova att 

stäng vyn och öppna den på nytt. 

 

Printa ut beställningsdokumentet och sätt in den i kundens pärm som är inlåst i arkivskåpet, detta 

kan innehålla viktig och kompletterande information. 

OBS - Beställning som skickas till fel utförare 

Beställningar som inte öppnas går att återta av handläggaren. Kontakta därför 

handläggaren omgående om du märker att beställningen inte ska till din verksamhet och meddela 

eventuella andra beställningsmottagare så att de inte öppnas av misstag. Att öppna 

beställningsdokumentet är inte detsamma som att öppna själva beställningen, därför går det bra 

att öppna detta först för att säkerställa att beställningen kommit rätt innan beställningen tas emot. 

Om du får en beställning som inte hör till din verksamhet men råkar öppna den, går den 

inte längre att återta av handläggaren på myndigheten. Du måste då bekräfta beställningen 

och kontakta ansvarig handläggare på myndigheten så att en avbeställning kan skickas. 

1.2. Lämna beställningsbekräftelse 

För att öppna beställningen kan du antingen klicka på aktuell beställning som då blir gul och 

klicka på Öppna markerad eller bara dubbelklicka på beställningen. 
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1.2.1. Initiering 

När du öppnar beställningen kommer du till processteget Initiering. Här ska du fylla i följande: 

• Välj vilken process initieringen avser om det inte är förvalt. 

• Välj organisation om fältet är tomt. 

• Välj ansvarig om någon annan än den som tar emot beställningen ska vara ansvarig för 

processen. 

 

VIKTIGT! När det gäller insatsen Boende med särskild service är det viktigt att du väljer 

processmallen Vuxen (psykisk funktionsnedsättning) under Initieringen avser. 

Processmallen SoL under 65 avser bara kunder under 65 år som har fysisk funktionsnedsättning 

eller insatsen hemtjänst. 

  

Om du inte vet vilken process initieringen avser eller om processmallen saknas i kolumnen Avser 

i beställningslistan, står detta i kolumnen Processnamn. Beställningen ligger kvar, så om du 

klickar på Arbetsöversikt (blå mapp) kommer du tillbaka till beställningslistan och kan se vad det 

står i kolumnen Processnamn. Sedan går du tillbaka till den beställning du håller på med genom 
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att klicka på den fliken Personakter (orange gubbe) och väljer sedan rätt process. Klicka på OK 

för att komma vidare i processen. 

1.2.2. Inkommen beställning 

Under processteget Inkommen beställning kan du öppna, läsa och skriva ut 

beställningsdokumentet om du inte har gjort det tidigare. 

 

1.2.3. Åtgärd 

I processteget Åtgärd presenteras processinformationen. Den visar vilka val du gjort i 

initieringsstegen (d.v.s. vem som är ansvarig, processtyp och typ av ärende samt den organisation 

som beställningen kommer att tillhöra). 

Klicka på Godta beställning i rullgardinsmenyn Vald åtgärd och klicka på Slutför initieringen 

längst ner på sidan. 

 

 

När du har gjort detta skickas en beställningsbekräftelse automatiskt till myndigheten. 



 

 

  

6 (29) 

  

 

1.2.4. Genomförande/Grovplanering 

I och med att du slutför initieringen (och beställningen bekräftas) skapas en ny process. Klicka på 

fliken Genomförande och på processteget Grovplanering för att planera insatsen. Beslutet 

verkställs genom datum. 

VIKTIGT! Du behöver nu planera insatsen som ingår i beställningen. När det gäller insatsen 

Bostad med särskild service är det bara en insats. När det gäller insatsen Boendestöd kan 

beställningen innehålla flera insatser. Klicka på Lägg till ny i rutan under Planerade insatser. 

 

En ruta öppnas där insatsen presenteras. Klicka på OK. 
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Klicka på Färdigställ steg (grön cirkel med vit bock). En grön text visas nu som visar att 

insatsen nu är aktiv och klar att verkställas. 

 

1.3. Verkställa beslut 

Om insatsen ska verkställas genom att ange ett verkställighetsdatum, kommer en blå text Välj 

datum till höger om rubriken Verkställighet att dyka upp. 

 

Dagens datum ligger per default, det är viktigt att du väljer det datum som insatsen börjar gälla, 

t.ex. inflyttningsdatum på ett gruppboende, bostad med särskild service. Det går att välja datum 

från beslutsperiodens första dag och fram till dagens datum. Klicka på OK. 

Om verkställigheten ska ske framåt i tiden, måste du gå tillbaka till processen och verkställa 

insatsen när den dagen kommer, det går alltså inte att verkställa en insats framåt i tiden. 
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Nu är insatsen verkställd eftersom ett datum är valt. Det går närsomhelst att gå tillbaka och ändra 

datum som blev fel genom att klicka på den blå texten Uppdatera datum så länge en 

genomförandeplan inte är upprättad. 

OBS! Det är viktigt att verkställa beställningar för att få korrekt uppföljning av ej verkställda 

beslut, räkning till kund samt underlag för ersättning. 

1.3.1. Om det inte går att verkställa beslut 

 

Om det inte kommer upp en datumruta för verkställande i Grovplaneringen vid ny beställning 

gör på följande sätt:  

Gå in i processmallen Genomförande och Genomförandeplan, klicka på rubriken Mål och 

insatser. 
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Expandera fliken Beställd insats och lägg in datum alt. uppdatera datum för verkställande. Du 

kan välja ett datum alltifrån då beställningen gjordes till dagens datum.  

  

Spara genom att klicka på Spara process. 
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2. Upprätta genomförandeplan (boendestödjare) 

2.1. Upprätta ny genomförandeplan 

Sök person i Personakter (orange gubbe) eller Sök (förstoringsglas) i vänstermenyn. Öppna 

personakten genom att klicka på raden med kundens namn och personnummer eller genom att 

skrolla ner en bit och klicka på Öppna kundkort längst ner till höger. 

 

OBS! I Kundkort kan du se aktuell handläggare på myndighet under fliken 

Verksamhetskontakter. 

Klicka på Öppna process i det gröna fältet under fliken Insatser i kundkortet. 

 

Nu är du inne i processmallen Vuxen (psykisk funktionsnedsättning), den mall som ska 
användas för insatsen Bostad med särskild service. Här upprättar du genomförandeplanen. 
Klicka på fliken Genomförandeplan och en mall för en ny genomförandeplan öppnas 
automatiskt. Du landar direkt på rubriken Personuppgifter följt av rubrikerna Planens 
framtagande, Mål och insatser, Kontakter, Förhållningssätt, Underskrift och 
Genomförandeplan.  
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2.1.1. Ikoner i menyraden 

Högst upp i mallen finns en menyrad med ett antal ikoner. Ikonerna, från vänster till höger, 

följande funktion: 

 

• Spara process: Här kan du spara det du har skrivit i genomförandeplanen. Om du har sparat 

kan du närsomhelst lämna planen och logga ur för att fortsätta nästa gång du loggar in i 

systemet. 

• Skapa slutredigeringsdokument: Denna funktion använder du när du färdigställt 

genomförandeplanen och ska avge den till myndighet. 

• Skapa journalanteckning: Här kan du skapa en ny social journalanteckning för Händelse av 

betydelse eller Avvikelse från genomförandeplanen. 

• Relaterade dokument: Här kan du närsomhelst gå in och läsa och trycka ut t.ex. tidigare 

genomförandeplaner eller beställningsdokumentet. 

• Skicka meddelande: Här kan du skicka mail och bifogade filer direkt till handläggaren eller 

kunden. 

• Kopiera: Här kan du kopiera t.ex. innehållet i en tidigare genomförandeplan till den 

genomförandeplan du uppdaterar. 

• Ladda om dokument: Här uppdaterar du webbläsaren. 

• Stavningskontroll: 

• Skapa manuella bevakningar: Här kan du lägga in manuella bevakningar, t.ex. när 

genomförandeplanen senast måste uppdateras. 

2.1.2. Planens framtagande 

Upprätta genomförandeplanen i följande steg: 

Gå in på rubriken Planens framtagande. Fyll i datum för planens framtagande och om kund har 

deltagit. Fyll i kundens namn i rutan för Ansvarig för planen samt Deltagande personal 

(kundens kontaktman).  

Fyll i Datum för uppföljning, senast inom 6 månader. Detta kan förändra om behovet 

förändras.  

Klicka på Spara process.  
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2.1.3. Mål och insatser 

Gå in på rubriken Mål och insatser. Klicka Lägg till under Planerade mål och insatser.  

 

I sektionen Beställt mål, klicka Lägg till igen under Planerade mål. 
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Ytterligare ett formulär öppnas. Välj lämplig rubrik vid Målsättning, välj i rullgardinsmenyn, 

t.ex. Lindra/stötta. 

Om insatsen är tidsbegränsad, bocka i rutan och fyll i datum då insatsen avslutas, om insatsen är 

tillsvidare, fyll inte i slutdatum. 

Skriv in mål och delmål från beställningen i rutan Målformulering. Klicka på OK. 

 

Nu har de planerade målet sparats. 

 

Gå vidare till sektionen Beställd insats. På Insats ska det stå Boende vp (vårdplan) och 

Särskilt boende. Under Kompetenser kan det krävas en speciell kompetens, t.ex. en 

språkfärdighet, något som kommer upp per automatik genom beställningen. På Datumintervall 

kommer automatiskt det datum upp då insatsen börjar gälla. 

VIKTIGT! Omfattning och frekvens. När det rör sig om insatsen Bostad med särskild 

service finns det bara en insats (med ett mål och eventuellt flera delmål). Därför måste alla 

konkreta insatser hur mål och delmål som ska uppnås läggas in i samma insats. Omfattning och 

frekvens ska därför alltid vara 1/1/1 och inte delas upp. 
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Gå vidare till brödtextrutan Hur och när ska insatsen genomföras. 

 

OBS! Fyll i text hur insatsen ska genomföras i brödtextrutan utifrån kompletterande mall (se 

bilaga Kompletterande mall för Mål och insatser). Det går tyvärr inte att formatera texten i 

brödtextrutan. 
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Klicka på OK och Spara process.  

2.1.4. Kontakter 

Gå in på rubriken Kontakter och fyll i kontakter om det behövs/finns och klicka på Spara.  

 

Kontakterna har nu sparats i kontaktlistan. 

 

Klicka på Lägg till igen om du vill lägga in fler kontakter. 

Klicka på att Spara process. 
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2.1.5. Förhållningssätt 

Gå in på rubriken Förhållningssätt och fyll i eventuella förhållningssätt om det behövs/finns.  

 

Klicka på att Spara process. 

Underskrift 

Gå in på rubriken Underskrift och fyll i aktuellt datum för upprättande av genomförandeplanen. 

 

Klicka på att Spara process. 

2.1.6. Skapa, spara och avge genomförandeplan till myndighet 

Gå in på rubriken Genomförandeplan och klicka på Skapa slutredigeringsdokument.  

 

Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur genomförandeplanen ser ut samt skriva ut två 

exemplar för underskrift. Det ena lämnas till klient och det andra sätts in i klientens mapp.  
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Klicka ner förhandsgranskningen på det röda krysset upp i högra hörnet och Skapa ny.  

 

Klicka på Skapa och signera. 
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Klicka i rutorna Handlingen är slutgiltig och Publicera handlingen på medborgarens sida. 

 

Klicka på Spara och sedan Signera och stäng. 

Nu kommer du tillbaka till grundmallen och rubriken Genomförandeplan.  

 

Klicka på Avge genomförandeplan för att skicka genomförandeplanen till handläggaren på 

myndighet och kundens hemsida när den är klar. 

 

Nu är genomförandeplanen upprättad och låst för vidare redigering. 

2.2. Förändrat uppdrag 

Om ett uppdrag förnyas och genererar en ny beställning, kommunicera med handläggaren så att 

det tidigare och det förnyade uppdraget överlappar varandra för att behålla tidigare 

genomförandeplaner i systemet! 
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2.3. Uppdatera genomförandeplanen 

Om du ska uppdatera en genomförandeplan i samband med ett förändrat uppdrag eller en 

uppföljning (senast var 6:e månad) kan du kopiera innehåll från befintlig eller tidigare 

genomförandeplan och klistra in i den nya genomförandeplanen. Gör följande: 

Sök den kund vars genomförandeplan ska uppdateras, öppna processen och gå in i processmallen 

Genomförandeplan. 

Tryck på Lägg till längst till höger och en ny mall för genomförandeplan skapas. Den nya mallen 

är tom förutom Kontakter som följer med automatiskt från befintlig genomförandeplan.  

Du kopierar texten från befintlig/tidigare genomförandeplan genom att trycka på Kopiera i 

verktygsfältet. 

 

Markera de genomförandeplan du vill kopiera och tryck Nästa. 

 

Om du vill kan du bocka ur rubriker du inte vill kopiera, tryck sedan Spara. Rubriker som varken 

går att bocka i eller ur kopieras automatiskt. 
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Tryck OK för att godkänna att texten kopieras in i dokumentet. Om du redan har skrivit text i 

den nya genomförandeplanen ersätts den av den text du kopierar in.  

Klicka på Spara process. 

Delmål och beskrivning av hur målen ska uppnås kan du också kopiera från föregående/tidigare 

genomförandeplan. Välj rubriken Mål och insatser. Tryck på knappen Hämta från 

föregående. Delmålen från den kopierade genomförandeplanen hämtas. Du kan markera och 

redigera dem och lägga till nya delmål. 

 

Nu kan du redigera den kopierade texten i genomförandeplanen. 

Färdigställ genom att slutredigera genomförandeplanen och avge den till handläggaren (se Avsnitt 

2.1. – Upprätta ny genomförandeplan). 

2.4. Avbeställning av uppdrag 

När ett uppdrag avslutas, antingen för att tiden som man har beslutat att insatsen ska gälla har 

löpte ut eller att insatsen avslutas i förtid, skickas en avbeställning i Pulsen Combine. 

Avbeställningen syns under Arbetsöversikt och Beställningar, i kolumnen Beställningsstatus. 

 

Du bekräftar att avbeställningen är mottagen genom att dubbelklicka på aktuellt ärende och 

klicka på Bekräfta. 

 

Du får upp en ruta med information om att uppdraget är avbeställt och att det innebär att 

insatsen är avslutad. Bekräfta genom att klicka på Ja. 
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Insatsen och processen avslutas automatiskt av systemet.  
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3. Löpande dokumentation i social journal 

Sök person i Personakter (orange gubbe) eller Sök (förstoringsglas) i vänstermenyn. Öppna 

personakten genom att klicka på raden med kundens namn och personnummer eller genom att 

skrolla ner en bit och klicka på Öppna kundkort längst ner till höger. 

Klicka på Öppna process i det gröna fältet eller under Översikt och Ärenden/processer. 

 

Gå in på Journal och klicka på Social journal. 

 

På Social journal kan du söka och läsa och/eller redigera befintliga journalanteckningar 

alternativt skapa ny social journal. 

För att skapa ny social journal, klicka på Ny anteckning och välj aktuell insats. 
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När du kommer in på Ny anteckning finns valen Avvikelse mot genomförandeplan och 

Händelse av betydelse. I den löpande dokumentationen ska händelser av betydelse men också 

avvikelser från genomförandeplanen framgå, både positiva förändringar och förändringar som 

kräver ytterligare stödinsatser.  

Avvikelse mot genomförandeplanen, exempelsamling: 

• X ville inte duscha.  

• X uttryckte att hen hade svårt att äta idag då det var rörigt i matsalen vid måltiden.  

• X har uttryckt att hen vill vara med i promenadgruppen.  

• X har inte kommit iväg på sitt läkarbesök.  

Händelse av betydelse, exempelsamling: 

• X har haft besök av närstående.  

• X har varit på promenad runt huset.  

• X har haft ont i huvudet och efter kontakt med sjuksköterska (namn) fick hen medicin.  

• X har framfört följande klagomål/synpunkt. 

 

När du valt rubricering gör du journalanteckningen. 
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Klicka på Spara process och Signera journalanteckningen. 

 

  



 

 

  

25 (29) 

  

4. Hämta dokumentation och rapporter 

4.1. Hämta beställningsdokument, bekräftelser och 

genomförandeplaner 

Sök kund, gå in i processen och klicka på Relaterade dokument (ikonen med två mappar). 

 

Klicka på det dokument du vill läsa. 

 

4.2. Hämta social journal 

Sök kund, gå in i processen och klicka på Journal och Social journal. 

Markera t.ex. en specifik tidsperiod, klicka på Sök och öppna de dokument du vill läsa. 
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4.3. Hämta rapporter 

Om du kan ta emot beställningar i Pulsen Combine kan du ta ut rapporter. 

Klicka på ikonen Rapporter i vänstermenyn för att komma till vyn Alla rapporter där du kan 

välja vilken typ av rapport du vill ladda ner. 

 

Klicka på Välj för att öppna rullgardinen med rapporttyper. Väl rapporttyp och klicka på OK. 

 

4.3.1. Rapporttyper 

• Extern system log: inte aktuellt 

• Personal/Kund: Lista med vilken personal som har varit huvudansvarig för respektive kund 

under specifik tidsintervall. 

• Brukare per organisation: Lista med insats, insatsperiod, verkställighet resp. 

genomförandeplan per kund under specifik tidsintervall. 

• Beställda insatser: Lista med antal insats, insatsperiod, insatsmängd och organisation under 

specifik tidsintervall. 

• Utförda insatser: Lista med insats, insatsmängd, omfattning, utfört av och organisation 

under specifik tidsintervall. Får inte upp data. 
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• Planerade insatser: Lista med planerad insats, insatsperiod, insatsmängd och organisation 

under specifik tidsintervall. Får inte upp data. 

• Dokumentation av vyer: inte aktuellt. 

• Beställningar från myndighet: Lista med totalt antal beställningar, aktiva beställningar, 

obekräftade beställningar och ej bekräftade avbeställningar under specifik tidsintervall. Bra 

lista med konkret statistik. 

• Användare och användarroller: Lista sorterad på roll eller brukare med 

organisationstillhörighet, behörighetsgrupper och beställningsmottagare under specifik 

tidsintervall. 

• Beställda insatser ej verkställda: Lista med insats, verkställighet, period, mängd och 

organisation under specifik tidsintervall. 

• Listorna kan exporteras till Excel-lista. 

4.3.2. Skapa rapport 

Välj Rapportparametrar och klicka på Kör rapport. 

 

Ladda om och dubbelklicka på vald rapport. 

 

Läs och/eller tryck ut rapporten. 
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5. Systemteknisk support i Pulsen Combine 

5.1. Pulsen Combine 

Du kan få en hel del information och support i programmets egna Användarhandledning och 

Systemunderhållsmanual. Klicka på frågetecknet högst upp till vänder på välkomstsidan för att 

komma dit. 

 

Klicka på Hjälp för att komma till Användarhandledningen och Systemunderhåll för att 

komma till Systemunderhållsmanualen. 

 

5.2. Servicecenter 

Kontakta Nackas servicecenter på: 08-718 92 50 eller på service@nacka.se om du har frågor 

om systemet. 

För ytterligare information om Pulsen Combine, gå in på kommunens egna webbsida: 

https://www.nacka.se/underwebbar/anordnare-och-utforare-av-socialtjanst/pulsen-combine-

for-utforare/support-och-handledning/lathundar-och-manualer/ 

mailto:service@nacka.se
https://www.nacka.se/underwebbar/anordnare-och-utforare-av-socialtjanst/pulsen-combine-for-utforare/support-och-handledning/lathundar-och-manualer/
https://www.nacka.se/underwebbar/anordnare-och-utforare-av-socialtjanst/pulsen-combine-for-utforare/support-och-handledning/lathundar-och-manualer/
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5.3. Expertanvändare och verksamhetsspecialist 

Expertanvändare för verksamhetsområdet Socialpsykiatrin: 

Ann Iivonen 

Teamsamordnare 

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice 

Socialpsykiatrin 

070 - 431 87 26 

anne.iivonen@nacka.se  

 

Verksamhetsspecialist för affärsområdet Familj och arbete: 

Tomas Haraldsson 

Projektledare 

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice 

08 - 718 88 29 

070 - 431 88 29 

tomas.haraldsson@nacka.se  

5.4. Processtöd lathund 

Björn Callmar 

Expertanvändare Förebyggande insatser 

Familj och Arbete 

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice 

08 - 718 94 21 

bjorn.callmar@nacka.se  
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