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Mobilkoll har flera 
funktioner

• Rapporter 
Alla händelse-, tids- 
aktivitets– och avvi-
kelse-rapporter tas 
upp elektroniskt. Rap-
porterna blir sedan en 
tillgång för samordnare 
och chefer vid uppfölj-
ning av arbetet.

• Grupphantering 
och positionering
Gruppledaren har möj-
lighet att direkt följa 
och interagera med 
sina hemtjänstgrupper 
med kartor från sin da-
tor.

• Agenda med  
instruktioner
Dagens arbetsschema, 
namn och adresser på 
vårdtagare visas au-
tomatiskt på mobilte-
lefonen. Det som har 
gjorts knappas in direkt 
ute på hemtjänstrun-
dan och uppdaterar 
journalsystemen. På så 
sätt slipper man pap-
persutskrifter och kan 
vara säker på att alltid 
ha rätt information. 

Mobilkoll är en lös-
ning för effektiv och 
trygg kommunikation 
för personal ute på fäl-
tet. Tjänsten förenklar 
kommunikat ion-och 
planering med hjälp av 
mobiltelefoner. 

Personalen har tillgång 
till relevant informa-
tion såsom schema, 
insatsåtgärder etc och 
kan återrapportera ut-
fört arbete direkt via 
mobiltelefonen. Detta 
medför att vården kva-
litetssäkras och att tid 
sparas för personalen. 

 Tjänsten är igång inom 
ett par dagar då inga in-
stallationer eller IT pro-
jekt behövs. Dessutom 
skyddas all data för att 
säkerställa integriteten 
för vårdtagaren.  

Valda anteckningar kan 
automatiskt vidarebe-
fordras till anhöriga via 
sms eller email. På så 
sätt blir anhöriga mer 
trygga. Mobilkoll visar 
även var personalen är 
vid en viss tidpunkt.

• Larmfunktion
Vid larm mottar larm-
mottagaren händelse-
förloppet via video med 
ljud tillsammans med 
positionen.

Mobilkoll fungerar på 
Windows och Symbian-
mobiler med data-
abonnemang. 

I tjänsten ingår
Tid och aktivitetspla-
nering
Positionering av perso-
nal på fältet
Konferenssamtal
Meddelandetjänst
Rapportering till anhö-
riga
Interrapportering
Alarm med ljud och 
video
Installation och sup-
port 

Mobilkoll innehåller
• Webbaserad mjuk-

vara
• Program som in-

stalleras i mobilte-
lefonen

• Tillgång till applika-
tionen som skyd-
das med en PIN-
kod.


