Alfa eCare

Enklaste och smidigaste verksamhetssystemet för
privat och offentlig omsorg, frisk- och sjukvård

Alfa eCare

Ladda ner
SafeDoc-appen
från App Store eller
Google Play

Alfa eCare SafeDoc lanserades redan år 2000 och är ett enkelt och användarvänligt dokumentationsverktyg för friskoch sjukvård, äldre- och handikappomsorg, psykiatri och individ och familjeomsorg i både privat och offentlig sektor.
Alfa eCare SafeDoc används för att planera, dokumentera och journalföra insatser i verksamheten i enlighet med HSL och
SoL/LSS. Alfa eCare SafeDoc är webb-baserat och modulärt.

Grundmoduler:
H S L D O KU ME N TAT I ON

SOL/ LSS DOKUMENTATION
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Allmänna uppgifter
Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsstatus
Omvårdnadsplaner
Epikris
Medicinsk journal
Rehab journal och planer
Delegeringsfunktion
Sekretesskyddad intern meddelandefunktion
Loggning och gallring

Allmänna uppgifter
Social journal
Genomförandeplan
Uppgifter och påminnelser
Sekretesskyddad intern meddelandefunktion
Loggning och gallring

Alfa eCare SafeDoc kan sömlöst integreras till våra
andra produkter
Alfa eCare SafeDoc är responsivt och fungerar lika bra på skärm, platta eller mobil, för både iOS och android.

PLANERA
DIGITALT

SIGNERA
DIGITALT

E LE KT R ONIS K
RE C EPT FÖRSKRIVNING

På följande sidor presenterar vi ett urval av de mest
använda modulerna
Med en eller båda grunderna på plats kan ni bygga på med de moduler ni behöver för ett enkelt verksamhetssystem.
Här kommer ett urval av de mest omtyckta modulerna:

Hantera boendeformer

Trygghet och säkerhet

Alfa eCare SafeDoc kan hantera olika boendeformer. De har alla gemensamt att de ger en snabb och enkel översikt för
att se vem som bor var och tillgänglighet. Det gör det enkelt och effektivt att administrera, skapar trygghet och ökar
patientsäkerheten.

Boende
Boende används främst av vård- och äldreboenden, exempelvis
rum och lägenheter, i både privat och offentlig regi. Du kan se
vem som bor var, vilka boenden som är upptagna, vilka är tillgängliga, utrustning, status och hyra. Du kan hantera ansökningar,
köer, erbjudanden och placeringar och skapa närvarolistor med
några enkla klick på både skärm, platta och mobil.

Familjehem
Här samlas all information om familjehemmet i en akt,
på ett säkert ställe. Det kan till exempel vara referenser,
erfarenheter, språk, intressen och läge (avstånd till skola
och kommunikationer). Allt detta är värdefull information
som används vid matchning av ansökningar med lämpliga
familjehem. Dessutom samlas information om tidigare eller
pågående placeringar här och du kan enkelt koppla olika
dokument till akten.
Med Familjehem kan du dessutom hantera och klassificera
olika uppdrag och behov. Behovet kan vara ett akut eller
långvarigt familjehem, en kontaktperson, öppenvård eller
konsultuppdrag, från olika typer av uppdragsgivare.

Behov och förfrågningar läggs in i modulen tillsammans med
den information som finns om den sökande. Därefter matchar
systemet den sökandes behov med tillgängliga boende enligt
specifika nyckelord eller geografi. Erbjudande om placering,
preliminär eller annan, kan skickas direkt från modulen och
placeringar kan avslutas och påbörjas inom uppdraget.
Andra funktioner i modulen inkluderar mallhantering där du
kan skapa egna avtal, offerter eller rapporter, hantera ersättningsunderlag, fakturor och statistik.
Rapporteringsfunktionen gör det möjligt att koppla dokument
och genomförandeplan till Socialstyrelsens BBIC arbete
(Barns Behov i Centrum) och Social journal för att säkra upp
kontinuitet och ge långsiktighet och trygghet.

HVB hem
Likt Familjehem samlas all information i en akt och HVB hem
matchar tillgängliga boenden med förfrågningar, med funktioner för mallhantering, statistik och uppföljning, fakturering
och ersättningshantering. Med all information på ett ställe kan
du få en tydlig översikt eller välja att fokusera på detaljerna i
ett specifikt ärende, enligt satta sekretesslagar.

Det finns tre moduler som fokuserar på att ge trygghet för verksamheten och vårdpersonalen samtidigt som de ger
ökad patientsäkerhet.

Riskanalys och handlingsplan

Avvikelsehantering

Arbeta proaktivt med att analysera och minimera riskerna i
verksamheten, för medarbetarna och brukarna eller patienterna genom systematisk riskanalys och handlingsplaner.
Riskanalysen skapas från modulens enkla mallar som
anpassas efter era behov och baseras på de risker ni själva
bedömer ska inkluderas, tillsammans med sannolikhet och
allvarlighetsgrad.

När det inte går som planerat gör modulen för Avvikelsehantering det enkelt att rapportera och följa upp, från skärm, platta
eller app.

Risk och handlingsplan noteras automatiskt i brukarens eller
patientens journal (Social eller HSL journal) med en tydlig
riskindikator synlig för vårdpersonal på skärm, platta eller app.

Senior Alert formulär
Ett annat sätt att förebygga risker på ett strukturerat och
tydligt sätt är att registrera risker i Senior Alert formuläret. Där
loggas risker för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen
och blåsdysfunktion specifikt. I framtiden kommer dessa
registreringar att kopplas till det nationella kvalitetsregistret.
Syftet med det nationella Senior Alert registret är att förbättra
vård och omhändertagandet, öka säkerheten för personer i regionernas hälso- och sjukvård och i kommunernas sociala omsorg.

Formuläret för avvikelserapportering skapas från modulens
användarvänliga mallar och anpassas efter verksamhetens
behov. Ni kan exempelvis bestämma vilka frågor som ska vara
obligatoriska, vem avvikelsen ska rapporteras till och om
informationen ska användas på individ- eller övergripande
rapporteringsnivå.
Avvikelserapporten och relevanta länkar går automatiskt
vidare till den som har utsetts till ansvarig för att åtgärda
avvikelsen.
Rapporter kan ställas samman baserat på typ av avvikelse,
under en viss tid, för en enskild brukare eller patient, för en
avdelning eller hel verksamhet. Rapporten kan enkelt exporteras till Excel för att presenteras på ett överskådligt sätt.

Uppföljning och fakturering
Statisk statistik
I Alfa eCare SafeDocs statiska statistikmodul finns det över
100 färdigkonfigurerade rapporter. Med ett enkelt knapptryck
kan du som har behörighet generera uppgifter som kan exporteras till Excel för att presenteras på ett överskådligt sätt.
Bland våra över 100 rapporter finns det bland annat:
• Statistik för delegeringar, insatstid, KVÅ och HSL insatser
i rapporter färdiga att skickas till Socialstyrelsen eller
uppdragsgivare
• Statistik kopplad till genomförandeplaner och insatser.
• Användarroller: visar antalet och identifierar användare
per roll i Alfa eCare SafeDoc
• Adresslista – Brukare: Visar aktiva brukare i verktyget,
med antingen hemadress eller c/o adress
• Avgifter – Delegationslista: Lista över personer med
avgiftsbeslut under valt datumintervall
• Avgifter – Privata – Avdelning: Visar avdelningens
fakturering för olika avtalstyper för innevarande
månad och från årets början
Kontakta oss för en komplett lista av tillgängliga rapporter.

Dynamisk statistik
I Alfa eCare SafeDocs dynamiska statistikmodul kan du
skräddarsy din statistik för att kvalitetssäkra den vård och
omsorg ni levererar. Här hittar ni skattningsskalor, enkäter,
riskanalyser och olika typer av mätningar.

Vi ser till att du kommer igång med två formulär och sedan kan
du enkelt skapa egna formulär där du kategoriserar uppgifter
och skriver svarsalternativ. Du identifierar vem som ska besvara
formuläret på individ eller gruppnivå.

Smidig administration
Filhantering

Resultatet sammanställs per automatik och du väljer själv om
du vill se resultatet per svarande, per fråga eller i en övergripande lista. Du kan välja att visa resultatet i modulens inbyggda
linjediagram eller exportera informationen till Excel för att
arbeta vidare med informationen.

Koppla dokumentation, som inte skapats i SafeDoc, till verktyget. Beslut, remisser, journalkopior, bilder, filmer, röntgenoch provsvar kan laddas upp och kopplas till brukaren eller
patienten. Med filhantering kan du skapa en mappstruktur,
döpa om filer och flytta dem, precis som i ett vanligt filsystem.
Behörighet till filerna kan sättas individuellt, per roll eller
avdelning. Så fort det finns kopplade filer markeras det med
en blå dokumentsymbol i journalens verktygsfält som alla
med behörighet kan se.

Fakturering

Mallhanteraren

En smidig modul där du kan sammanställa alla fakturerbara
poster som genererats i Alfa eCare SafeDoc. Vårdavgifter, hyror,
insatser och service såsom fotvård eller massage.

Med utgångspunkt från brukarens eller patientens uppgifter
kan du till exempel ta fram avtal, brev, hyreskontrakt och
inbjudningar. Där finns bland annat möjlighet att skapa
tabeller och punktlistor, infoga bilder eller logotyper och
länka till externa webbsidor. Text och rubrik formateras lätt
i mallarna för ett snyggt och professionellt resultat. Förhandsgranska, skriv ut eller mejla dokumenten som pdf-filer. Färdiga
dokument kopplas automatiskt till brukaren eller patienten
och mallarna sparar du på lämpligt ställe i filhanteraren.
Mycket enklare kan det inte bli.

Posterna kan fördelas på olika beställare, som exempelvis
kommun, privat utförare eller på brukaren direkt. Brukaruppgifter hämtas direkt från registret i Alfa eCare SafeDoc och det
är enkelt att lägga upp nya beställare. Du kan lägga upp befintliga avtal i modulen, och du kan lätt inkludera styckeposter och
tilläggstjänster på fakturan. Du kan förhandsgranska, godkänna,
skriva ut eller mejla fakturan till beställaren. Och naturligtvis
kan vi integrera modulen till befintligt ekonomisystem!

Kalendern
Ge alla i teamet en tydlig översikt med Alfa eCare SafeDoc
Kalender. Med en individuell vy och en för avdelningen blir det
lätt att se vem som ska göra vad, när. Med färgkodning blir det

lätt att skilja en individuell bokning från en avdelningsbokning. Varje bokning kan kopplas både till patient eller brukare
och vårdpersonal, tid och frekvens, dvs det är enkelt att lägga
in återkommande bokningar.
Genom att söka på en viss uppgift inom ett visst tidsspann
är det enkelt att skapa en ’att-göra-lista’ som kan delas eller
skrivas ut.

HSL/SoL insatser
En enkel planeringsfunktion där du kan planera in olika insatser
i SafeDocs Kalender. Du kan samla statistik och till exempel få
koll på hur många insatser en brukare eller patient har fått.

Hjälpmedel
Få koll på ert lager och hantera utlåning av hjälpmedel och
annan utrustning. Sök och låna ut hjälpmedel till brukare
och patienter, ha koll på vilken utrustning som finns hos vem
och hur länge. Dessutom kan du lägga till noteringar för varje
hjälpmedel för att ha koll på status och servicebehov och ta
ut inventeringsunderlag.

Systemintegrationer
Alfa eCare SafeDoc är webbbaserat och kan enkelt integreras till andra system. Här ser du några integrationer som
vi genomfört. Kontakta oss om du har andra integrationsbehov.

NPÖ:

LEFI-online:

Nationell Patient Översikt, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller
privata verksamheter.

Försäkringskassans tjänst för upplysningar om person- och
förmånsinformation för myndigheter, regioner och kommuner.

Andra system:
LapsCare, Raindance, Ekonoma, Besched, KLARA och Sesam.

Folkbokföringsregistret Navet:
Tillgänglig för myndigheter, regioner och kommuner.
Navet hämtar uppgifter direkt från folkbokföringens register.

Teknik och Support
Alfa eCare SafeDoc är skalbart för att kunna fungera i små
och stora verksamheter, från enmansverksamheter till stora
organisationer med tusentals användare. Vi konfigurerar verktyget så att det talar ert språk, med rätt sökord, begrepp och
rubriker som fungerar för er. Ni kan välja att sätta roller så att
vårdpersonal bara ser de funktioner de har behörighet till.
Alfa eCare AB driftar verktyget på säkra servrar med daglig
back-up om inte verksamheten har andra behov.

Vi har säker inloggning genom SafeIDs inloggningstjänst, till
exempel SITHS-kort, Yubikey och Google Authenticator. Vi
krypterar informationen mellan server och kundens IT miljö
genom https-certifiering.
Vi erbjuder digitala och fysiska utbildningar enligt verksamhetens önskemål. Alfa eCare support finns tillgänglig för
Alfa eCare SafeDocs systemadministratörer.
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