
Nyhetsbrev
20 SEPTEMBER 2021

Alfa eCares nyhetsbrev 
för september ute nu!
Hösten närmar sig och vi jobbar på för fullt med nya 

aktiviteter och planer inför nästa år här på Alfa eCare. 

Vi firar att vi på riktigt har sjösatt vårt verksamhets-

system Alfa eCare Omega som innebär att vi nu kan 

erbjuda en helhetslösning till Sveriges kommuner och 

utförare. 

Har du frågor eller funderingar? Varmt välkommen att 

kontakta oss på: marknad@alfaecare.se. 

Nästa nyhetsbrev kommer i december.

Vi önskar en mysig höst!

Kundundersökningar

Vi har som ambition att få ännu bättre koll på vad ni som kunder 

tycker både om oss som leverantör och om våra produkter.  

Vi vill såklart att ni ska känna er trygga och nöjda med oss och 

att våra produkter ska vara till stor nytta för er. Därför är det 

oerhört värdefullt om ni vill vara med och hjälpa oss genom att 

då och då svara på våra enkäter som vi försöker göra korta men 

samtidigt innehållsrika. Det hjälper oss att hjälpa er! Stort tack!



Nyheter

På gång

Tyresö kommun väljer 

Alfa eCare Omega

Nya ärendehanteringssystemet  

Alfa eCare support tillgängligt

Äldreomsorgsdagarna  

14-15 oktober!

Välkommen till Alfa eCares nya 

Stockholmskontor

Nu erbjuder vi MEDDIBOX och MEDDIKEY

Nytt save the date för kunddagar är 10-11 mars

Vi är oerhört glada över att få berätta om vårt sam-

arbete med Tyresö kommun som har valt Alfa eCare 

Omega som verksamhetssystem för kommunens 

myndighetsutövning inom vård och omsorg samt 

individ- och familjeomsorg. Mer information om Alfa 

eCare Omega hittar du på vår hemsidan.

För många av våra kunder har vi nu öppnat upp 

vårt nya ärendehanteringssystem Alfa eCare 

Support. Nu blir det lättare för er och oss att följa 

era ärenden, ge er uppdateringar och förbättra 

kvaliteten på supporten. Om ni inte har tillgång ska 

ni kontakta systemansvarig inom er organisation. 

Ni som använder Alfa eCare Recept kontaktar vår 

support som tidigare tills vidare.

Vi ställer ut på Äldreomsorgsdagarna som arrang-

eras 14-15 oktober på Stockholmsmässan. Temat 

är Nystart Äldreomsorg och vi ser fram emot att 

samtala och visa er vad vi på Alfa eCare har att 

erbjuda. Vi kommer dessutom demonstrera de 

smarta medicin- och nyckelskåpen MEDDIBOX 

och MEDDIKEY från Medarca som vi på Alfa eCare 

är exklusiva återförsäljare av i Sverige. Vi se där!

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor 

som ligger på Hälsingegatan 7K, endast ett 

stenkast från Vasaparken. Lokalen har tidiga-

re tillhört vårt senaste tillskott Clinicbuddy 

som du kan läsa mer om på vår hemsida. 

Varmt välkommen in på en kaffe!

I samarbete med Medarca erbjuder vi nu  

MEDDIBOX och MEDDIKEY. Smarta skåp där ni kan 

styra vem som har tillgång till vad och när. Ni ser 

vilka mediciner och nycklar som finns och om en 
åtgärd är aktuell. Allt sker digitalt och med full 

spårbarhet ökar patientsäkerheten. Avvikelser och 

svinn minskar vilket ger ökad trygghet både för 

personal och vård- och omsorgstagaren. Hör av er 

till oss om ni vill veta mer om våra smarta skåp! 

Trots att vi brinner av iver att få anordna våra kunddagar 

känner vi fortfarande en viss osäkerhet inför hösten med 

tanke på pandemin och hur snabbt vi kan återanpassa 

oss till ett öppnare samhälle. Därför har vi tagit beslutet 

att skjuta på kunddagarna till 10-11 mars 2021.  

Mer information kommer inom kort! 

Alfa eCare SignIt får  

integration till ExorLive

I och med releasen av Alfa eCare SignIt 

finns nu integrationen till ExorLive tillgäng-

lig. Ett väldigt värdefullt verktyg för er som 

arbetar med rehabilitering. I ExorLive hittar 

du över 1000 färdiga träningsprogram och 

över 8000 kvalitetssäkrade övningar med 

video, beskrivningar och bilder.  

Läs mer om ExorLive på exorlive.com



Releaser

Alfa eCare Epsilon Webb och Alfa eCare Epsilon  - Releasen släpps 21:a september och innehåll-

er nyheten ”Uppgifter” samt att man nu kan lägga till fler kontakter på kunden, även gode män.

Alfa eCare SafeDoc - Releasen släpps inom kort (datum ej fastställt) och innehåller förbättring av 

gallrings- och utskriftsfunktioner.
 

 Alfa eCare Omega - Releasen släpps v. 44 och innehåller tre nya ärendeområden, SoL, LSS och 

Färdtjänst samt en ny process för överklagande.

 Alfa eCare SignIt - Releasen släpps den 6:e oktober och innehåller integration med ExorLive.

Kommande releaser!

Releasen innehåller flera nyheter och 
förbättringar och berör dig som arbetar i  

Alfa eCare Epsilon, SafeDoc, SignIt och/

eller Omega. Mer detaljerad informa-

tion om releaserna har skickats ut till 

kontaktpersoner inom er organisation.

Alfa eCare AB
alfaecare.se   |   marknad@alfaecare.se

tel växel: 040 - 662 20 10

Alfa eCare skapar digitala lösningar och tjänster för vård och omsorg, med 

fokus på användarvänlighet i alla led. Alfa eCare gör det lätt att göra rätt 

genom att kombinera teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksam-

hetens och användarnas behov.


