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1. Allmän information om Lifecare 
Lifecare är ett webbaserat IT-stöd för Samordnad planering mellan slutenvård, närsjukvård, 
psykiatrisk öppenvård och Hallands kommuner. 
 
Vårdenheter och medarbetaruppdrag 
Lifecare Samordnad planering är ett webbaserat system som bygger på att du som användare 
måste vara behörig genom ett medarbetaruppdrag för att kunna logga in och använda 
Lifecare. Medarbetaruppdragen är kopplade till vårdenheter och innehåller en inre 
sekretessgräns för att säkerställa patienternas säkerhet. Nedan beskrivs de olika begreppen. 
 

Medarbetaruppdrag 
Medarbetaruppdraget styr vilken vårdenhet du är behörig att arbeta mot och vilka 
behörigheter du har inom det specifika medarbetaruppdraget. Ett medarbetaruppdrag är 
endast kopplat mot en vårdenhet. 
 

Vårdenhet 
En vårdenhet är en betäckning för en enhet som är ett inre sekretessområde. Detta innebär att 
information om patienter och meddelanden rörande patienter som har en tillhörighet inom en 
vårdenhet inte kan ses av personal som inte har ett medarbetaruppdrag att arbeta mot den 
vårdenheten. Som personal kan du ha flera medarbetaruppdrag för att kunna arbeta mot flera 
vårdenheter. 
 

Avdelning 
En vårdenhet kan innehålla flera avdelningar. Du kan bara vara inloggad mot en avdelning åt 
gången. 
 

Lifecare har loggningsfunktion och detta sker av utsedd person på din enhet. 
 

Byte av uppdrag och avdelning 

För att byta uppdrag eller avdelning så klickar du på nedåtpilen jämte ditt namn längst upp till 
höger. Då får du fram information om vilket uppdrag och vilken avdelning du för tillfället är 
inloggad mot. Du har även möjlighet att välja att byta uppdrag eller ändra avdelning samt att 
logga ut.  
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2. Inloggning 
 

Inloggningslänk till Lifecare 
https://regionhalland.service.tieto.com/ 

Inloggning i Lifecare 
- Inloggning kräver att du har ett SITHS-kort  
- Skriv in din Legitimeringskod 

 
Ställ in rätt profession 

  
 
Första gången du som legitimerad personal loggar in i Lifecare är professionen okänd, det står 
”Ej fastställt”.  
Du måste ställa in rätt profession. Det gör du genom att klicka på nedåtpilen jämte ditt namn 
längst upp till höger. Då får du fram information om vilket uppdrag och vilken avdelning du för 
tillfället är inloggad mot. Du väljer här att ändra profession och ställ sedan in korrekt 
profession i rullistan och klick på att ändra. Legitimerad personal måste tänka på att ställa in 
professionen på varje medarbetaruppdrag de loggar in med. 
 

 
Du som inte är legitimerad eller har utökat uppdrag som är skapat direkt i Lifecare där står 
redan profession angivet 
 
Vid utloggning 
När du loggar ut från Lifecare ska du klicka på knappen Logga ut och stänga ner hela 
webbläsaren innan du tar ut ditt SITHS-kort ur kortläsaren eller den bärbara datorn. 

 
 
 

https://regionhalland.service.tieto.com/
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Loggning i Lifecare 
 

3. Menysida i Lifecare 

 

Symbolernas förklaring 

Antal symboler är beroende på din behörighet. 
 
 

Kalendern: De inbokade mötena har olika färger (Knappen med 
förklaringar finns ovanför veckodagarna)  

 
 
 
 
Fortsättning förklaring av Meny sidan: 
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• Meddelanderutan 
Finns det en siffra i denna ruta då finns det meddelande som kommit till enheten som 
ska kvitteras.  

• Personrutan 
Antal aktuella patienter i respektive process.   

• ”Att göra” ruta 
Kommunen har ingen ”Att göra påminnelse” 
 

4. Skapa loggrapport 
På menysidan i Lifecare finns ett antal ikoner. 

• Klicka på ikonen för rapporter  
• Klicka sedan på valet ”Loggrapport” 

   

 

Loggrapporten kan göras på 3 sätt. 

• Sök på patient 
• Sök på användare 
• Stickprov (på användare) 

 

 

 

5. Sök på användare:  
• Välj urval: datum från och till 
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• Markera ”Sök på användare” 
• Registrera namnet/del av namn på användaren 
• När man skrivit in 3 bokstäver dyker en lista på användare upp om träff på namn finns. 

- Om man skriver ett namn som inte finns i systemet visas ett rött 
felmeddelande.  

 
- Om namnet är korrekt men inga loggar finns, visas ”Loggar saknas” efter tryck 

på knappen ”Sök”. 

 
 Klickar man på knappen ”Skapa Excel” då är Excel-sidan tom.  

 

•  Klicka på namnet från rullistan som kommer upp, namnet finns nu i rutan. 
 

 

• Klicka på antingen knappen SÖK eller SKAPA EXCELRAPPORT 
• Kontroll sker på att användaren varit inloggad under vald period 

Funktionen ”Sök”  

• Ger en läs-bild av vad användaren gjort under vald period 
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Funktionen ”SKAPA EXCELRAPPORT” ger en möjlighet att filtrera vad användaren gjort 
under vald period. 

 

 

 

Det finns ingen skriv-ut funktion i loggrapporten, använd symbolen nedan för att skriva ut 
loggrapporten 
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6. Sök på patient:  
• Välj urval: datum från och till 
• Markera ”Sök på patient” 
• Registrera personnummer anges i ÅÅÅÅMMDDXXXX 

- Om personnumret är i felaktigt format så är både ”Sök” och ”Skapa Excel” 
knapparna inaktiva. Visas även ett rött felmeddelande under 
personnummerfältet. 

 
- Om personnumret är korrekt men inga loggar finns, visas ”Loggar saknas” 

efter tryck på knappen ”Sök”.  

 
Klickar man på knappen ”Skapa Excel” då är Excel-sidan tom. 

 

Klicka på antingen knappen SÖK eller SKAPA EXCELRAPPORT 

• Loggrapport kommer fram 

 

• Ger en läs-bild på vilka användare som varit inloggad på vald patient under vald period 
• Sortering av listan kan göras genom att klicka på någon av kolumnrubrikerna 

Funktionen ”SKAPA EXCELRAPPORT” Loggrapporten laddas ner i Excel-format  

Det finns ingen skriv-ut funktion i loggrapporten, använd symbolen nedan för att skriva ut 
lograpporten 
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7. Sök på Stickprov:  
Stickprov på användare 

• Välj urval: datum från och till 
• Markera ”Stickprov” 
• Registrera den organisation som ska loggas 
• Profession (inte obligatoriskt) 
• Välj antalet användare (1-10) som ska slumpas fram i stickprovskontrollen 
• Klicka på knappen SÖK  

 

• Namnen på de slumpvalda användarna kommer upp 

 

 

• Klicka på användarens namn som du vill utföra loggkontroll på, då så tänds knapparna 
”Skapa Excelrapport” eller ”Sök på vald användare”  
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När man klickar på ex. ”Sök på vald användare” så kommer logglistan fram nedanför 
namnlistan 

Klickar man på ”SKAPA EXCELRAPPORT” öppnas ett Excelfönster med logguppgifter 

 

 

 

Bifogar länk till rutinen för ”Lifecare- loggkontroll”  

 

 

 

https://intra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHWordViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/c8f90bfa-6ac8-4a8e-920b-0c5c0e1bab84/Lifecare%20-%20loggkontroll%20RH.docx&Source=https://intra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?OWAStatus=0&DefaultItemOpen=1
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