
Alla verksamhetsansvariga inom 

hemtjänst vet att bra struktur gör 

skillnad som leder till framgång. 

Faktum är att flera studier, däribland 

en svensk i Stockholm visar på 

tidsvinster på över 30-40% genom mer 

effektiv planering och kommunikation.  

 

Men om besparingen 

nu är så uppenbar, 

varför jobbar då 

många med 

planeringslösningar 

som inte är optimala? 

 

Jo för att tillgängliga 

lösningar inte varit 

tillräckligt enkla och 

kostnadseffektiva. En 

verksamhet med t.ex. 

20 anställda har oftast inte råd att 

investera i komplexa IT-system som 

dessutom inte alltid passar in i en 

mindre verksamhet. 

 

Men nu finns det en lösning!  

Nu går det att få Koll.  

 

Koll är marknadens 

absolut enklaste 

planerings och 

kommunikations-

system, med 

hundratals nöjda 

användare inom 

hemtjänst och vård i 

flera länder. 

Samtidigt erbjuder Koll avancerade 

funktioner, som man normalt sett bara 

ser i mycket kostsamma lösningar. Hur 

är det möjligt? 

Koll är framtaget för den moderna 

vårdorganisationens behov. Där 

struktur, enkelhet och kontinuitet är 

ledorden. 

Koll används som en tjänst, dvs. 

inga installationer eller IT-

avdelningar behövs. Kommer du 

åt Internet har du Koll. 

Man planerar antingen 

automatiskt, visuellt-manuellt 

eller semimanuellt. En mängd 

hänsynstaganden 

till scheman, 

biståndsbeslut, 

krav på kontinuitet 

m. m. kan göras 

automatiskt. 

 

 

Planeringen kan sedan överföras 

till mobiltelefoner via 

tillägstjänsten mobilKoll, där 

personalen kan få sitt schema, se 

sina insatser och rapportera dessa 

direkt i sin vanliga mobil.  

mobilKoll innefattar 

också positionering, 

personlarm och 

gruppfunktionalitet. 

Dessutom får man 

rapporter, så att 

man som 

samordnare eller 

verksamhetsansvarig kan följa 

upp och förbättra verksamheten. 

Har du råd att inte ha Koll? 

Enkel planering på det nya sättet 

Koll -  Marknadens effektivaste 

planeringssystem 

myJoice CARE 

Anckargripsgatan 3 

211 19  Malmö 

040 - 69 30 140 

info@myjoice.com 

www.myjoice.se 

 

 

 

 

 

 

Tydlig visuell planering 

Kontakta gärna en av oss på myJoice CARE så berättar vi 

mer och demonstrerarKoll i praktiken 



Koll -  Marknadens effektivaste 

planeringssystem 

Funktion Kommentar Skärmexempel* 

Brukarinformation Information om biståndsbeslut, adress, 

nycklar, krav och preferenser hos brukare. Filer 

kan bifogas. 

  

Personalschema Information om personal såsom arbetstider, 

kompetenser och certifieringar, plats, fast-

temporär, föredraget kommunikationssätt . 

 

Närvaro-Frånvaro Hantering av närvaro och frånvaro   

Ersättning Uträkning och hanteringar av löner och 

kostnadsersättningar. Vid behov. 

 
Bidding Bjudning på tillsynsuppdrag Vid behov.   

Autoplanering Marknadens bästa full/semi-automatplanering 

av insatser baserad på en mängd parametrar 

såsom logistik, personaltillgänglighet, 

brukarbehov, scheman. 

 

Manuell, visuell planering Visuell manuell planering av insatser med 

hänsyn till en mängd parametrar såsom 

schema, bistånd, krav, logistik mm. 

 

Omplanering, byte av 

skift, notifiering 

Möjlighet att planera om, möjlighet att 

automatiskt informera personal via mail eller 

SMS om schemaändringar 

  

Personalvy Möjlighet för personal att logga in från dator 

eller mobil och ta del av sitt eller andras 

scheman samt bekräfta insatsbesök och 

rapportera relevant journal information. 

  

Statistik och 

Rapportgenerator 

Möjlighet att generera rapportera på en mängd 

parametrar och nivåer för verksamhets-

optimering.  I text eller grafik. 

  

Arbetscheman Generering och printning av arbetsschman för 

individer eller grupper 

 
Export och Import av 

Data 

Data kan importeras och exporteras relativt 

flexibelt 

  

Funktioner i sammandrag 

*Exmplen är på engelska men Koll finns givetvis på Svenska också 


