TRYGGHETSTJÄNST

PLANERING- OCH
INSATSREGISTREING

Digital planering- och insatsregistrering
Ger varje medarbetare en tydlig arbetsbeskrivning, hittar
luckor och frigör tid som kan användas till bättre omsorg.
Systemet är ett digitalt hjälpmedel för planering, schemaläggning
och fördelning av arbetsuppgifter vilket skapar en tryggare vardag
utifrån kvalitetssäkring och kontinuitet för både brukaren och
personalen.
Alla planerade aktiviteter som utförs loggas i systemet, vilket är en
trygghet även för anhöriga som annars kan bli osäkra på om den
närstående verkligen fått sin beviljade insats den dagen. Det gör det
även lättare att planera och följa upp och utvärdera att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar,
föreskrifter och beslut.

FAKTA
Planering
✓ Rätt personal, rätt
kompetens, i rätt tid
✓ Enkelt handhavande
✓ Effektiva resor
Registrering
✓ Alla insatser syns i appen
✓ Medarbetarna
rapporterar insatserna
direkt
✓ Kvalitetssäkring

Så fungerar Planering- och Insatsregistreringen:
•
•
•
•
•
•
•

Planeringen för brukarna på avdelningen blir till dagens schema
för varje medarbetare – tillgängligt i mobilen hela tiden
Personalen markerar varje insats de gjort direkt i applikationen
Möjlighet att skriva eller tala in meddelanden till avlösande
personal
Pausa pågående besök vid t ex trygghetslarm hos annan äldre
Gruppinsatser som måltider, aktiviteter och utevistelse kan
loggas på flera äldre, sedan delas övrig tid upp på varje äldre
TV-Vy – planeringen kan läggas upp på tv-skärm för en total
översikt för personalen
Byta besök – vid tidsbrist t ex kan man byta besök med kollegan

Tjänsten är baserad på Intraphones plattform och levereras som
en funktionstjänst från Viser.

Återrapportering och
uppföljning
✓ Snabb kontroll över
insatserna
✓ Kvalitetssäkring
✓ Information tillgänglig i
realtid
Genomförandeplan
✓ Signeras tillsammans
med brukaren
✓ Kvalitetssäkring och
målinriktat arbete
✓ Alltid tillgänglig och alltid
uppdaterad

Funktionstjänst
App för personal
Service och support
Utbildning
Molntjänst

Integrationer
✓ Verksamhetssystem
✓ Personalsystem
✓ Planeringssystem
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