
Time Care 
Hälso- och 
sjukvårds Suite
En intelligent bemanningslösning för 
effektiv resursanvändning och god vård.

Ti
m

e 
C

ar
e 

H
äl

so
- 

o
ch

 s
ju

kv
år

d
s 

Su
it

e



Time Care Hälso- och sjukvårds Suite 
erbjuder långsiktiga och resurseffektiva 
lösningar inom bemanningsplanering 
som optimerar processen från start 
till mål, och ser till att rätt kompetens 
används på rätt plats vid rätt tillfälle.

Ett tryggt val

Time Care är marknadsledande inom 
bemannings planering och schemaläggning i 
Sverige. Sedan mer än tjugo år har vi byggt  
upp vår erfarenhet och expertis, och vi strävar 
alltid efter att etablera ett engagerat och  
långsiktigt partnerskap med våra kunder. 

Idag har Time Care över hälften av  
Sveriges kommuner och landsting samt  
ett flertal större privata vårdgivare som  
kunder. Vi har förvärvat en djup kunskap  
om de problem och utmaningar som  
sjukvården konfronteras med dagligen.  
Genom intelligent schema läggning och  
samplanering av personalen i team  
ökar arbetsgivarens flexibilitet och  
tillgodoses patienternas vårdbehov.  
På detta sätt kan resurser  
planeras utifrån verksamhetens  
behov, vilket leder till högre  
kvalitet, säkrare vård och  
avsevärt lägre kostnader.

Time Care erbjuder en hållbar helhetslösning 
med såväl produkter som tjänster för alla delar 
av organisationen, från ledning till medarbetare.



Vår senaste lösning, Allocate Optima, är en modern 
webbaserad lösning som ger förutsättningar för en 
heltäckande bemanningsplanering. Systemet möjliggör 
förbättrade arbetsmetoder där alla medarbetare 
organiseras med utgångspunkt från verksamhetens behov.

 Optimerar bemanningen utifrån 
verksamhetens behov

 Varnar vid resurs- och 
kompetensbrister 

 Förenklar omfördelning  
av resurser

 Tillhandahåller information i  
realtid för daglig bemanning

 Tillåter enkel och snabb hantering 
från dator, surfplatta eller mobil

 Ger tillgång till information  
utifrån medarbetarens behörighet

 Erbjuder en enkel frånvaro-
hantering 

 Skapar möjlighet för analys  
och uppföljning 

 Identifierar avvikelser vilket ger 
förutsättningar för förbättringar

 Stödjer arbetsflödet genom  
hela bemanningsprocessen

 Samplanerar över enheter  
och yrkeskategorier

 Möjliggör produktionsplanering 
utifrån kompetenser och resurser

Säkrare vård

Lätthanterligt gränssnitt

Överskådlig avvikelsehantering

Kraftfullt planeringsverktyg



Allocate Optima är en testad och beprövad 
lösning som erbjuder säkrare vård och höjer 
produktiviteten genom att se till att rätt 
personer är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Utmaningar i vården

Sjukvården står idag inför stora utmaningar 
med växande kostnader som gör det allt mer 
nödvändigt att använda resurserna på rätt sätt. 
Dessutom ökar kraven på effektivisering och 
samplanering inte bara mellan enheter och 
avdelningar utan även mellan kommuner och 
landsting. Med en allt stressigare arbetsmiljö 
inom hälso- och sjukvårdssektorn har det  
nu blivit ännu viktigare med en intelligent 
bemanningsplanering som tar hänsyn till 
verksamhetens behov och tillgängliga resurser 
samt säkerställer ett hälsosamt schema.

Frigör mer tid och resurser 

Allocate Optima är en modern och beprövad 
lösning som erbjuder kraftfulla och flexibla 
verktyg för att optimera verksamheten och 
minska administrationen vilket frigör mer  
tid för patienterna. Genom att möjliggöra  

planering som nära följer verksamhetens behov 
kan Allocate Optima säkerställa att tillräckliga 
resurser och rätt kompetens hela tiden finns  
på plats för att utföra aktiviteterna. De webb - 
baserade och användarvänliga gränssnitten 
tillgodoser dessutom medarbetarnas för-
väntningar på flexibilitet och mobilitet. 
Allocate Optima låter medarbetarna komma åt 
sitt schema och lämna in frånvaroansökningar 
från vilken enhet som helst, när som helst.

Specialanpassade tjänster 

Allocate Optima lägger grunden för en 
effektiv bemanning inom hälso- och sjukvård. 
Att uppnå en optimal resursanvändning är 
dock ett långsiktigt förändringsarbete som 
kräver engagemang och förankring i alla 
delar av organisationen. Time Care erbjuder 
specialanpassade tjänster som riktar sig mot 
såväl ledningsgrupp och administratörer som 
medarbetare, och våra experter finns med som 
stöd genom hela förändringsprocessen.



• Samordnar resurser och kompetenser över olika enheter

• Visar snabbt och enkelt i realtid var behoven finns

• Hanterar stora personalstyrkor med olika yrkesgrupper

• Stödjer hela schemaprocessen

• Minskar administrationen vilket frigör  
mer tid för patienterna

• Varnar vid avtal- och regelbrott

• Erbjuder mobil och webbaserad lösning

• Innehåller användarvänligt gränssnitt

• Låter medarbetarna påverka sina scheman

• Ger alltid aktuell nulägesrapport i schemavyn 

• Uppdaterar information i realtid 

• Tar fram kostnadstrender och prognoser

• Ger både chefer och medarbetare lättåtkomlig översikt

• Tillgodoser behoven med hjälp av schemamallar  
och passmönster 

• Reducerar vikariebehovet genom optimal användning 
av ordinarie personal 

INTELLIGENT RESURS HANTERING

VERKSAMHETSSTÖDJANDE SYSTEM

ENGAGERADE MEDARBETARE

ANALYSVERKTYG FÖR UPPFÖLJNING

RÄTT RESURS PÅ RÄTT PLATS & TID
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Fem punkter för framtidens bemanning



En bemanningslösning från A till Ö

Time Care hälso- och sjukvårds Suite ger organisationen 
full kostnadskontroll och produktionsstyrda scheman 
baserade på verksamhetens behov. Detta i kombination 
med Time Cares långa erfarenhet av bemanningsplanering 
och rika nätverk för informationsutbyte gör att vi kan 
erbjuda en komplett bemanningslösning. Med Allocate 
Cloud får medarbetarna dessutom ständig åtkomst till  
den senaste versionen av applikationen.

Optima Safe Care

Optima Safe Care möjliggör säker och 
kostnadseffektiv bemanning utifrån aktuellt 
patient- och personalläge. Programmet ger 
en heltäckande översikt över sjukhus, kliniker 
och avdelningar samt låter avdelningarna 
uppdatera patientstatusen och göra dagliga 
förändringar i schemat. 

Safe Care tillhandahåller även enkel och 
snabb avvikelserapportering som gör att 
ansvariga direkt kan omfördela personalen 
mellan avdelningarna och öka eller minska 
användandet av timvikarier. Ändringar  
som görs i Safe Care uppdateras i realtid  
i Allocate Optima.

• Ger korrekt bemanning baserat på antal 
patienter och deras behov

• Varnar vid resursbrist och belyser 
förändringar som bör göras

• Tillåter snabb och enkel omfördelning  
av resurser 

• Erbjuder avvikelsehantering och  
förbättrad patientsäkerhet

Optima Medarbetare

Med Optima Medarbetare kan medarbetaren 
delta i bemanningsprocessen, bland annat 
genom att lämna in önskemål och rapportera 
avvikelser. Optima Medarbetare skapar 
förutsättningar för ökad delaktighet och bättre 
balans mellan arbete och fritid.

• Se sitt eget och teamets schema

• Hantera ledighetsansökningar

• Anmäla intresse eller boka extrapass

• Rapportera avvikelser och störningar

• Se person- och anställningsuppgifter

Optima Medarbetare Mobil

Optima Medarbetare Mobil ger tillgång till  
alla funktioner som finns i Optima 
Medarbetare, men från mobila enheter. 
Dessutom stöds även passbyten.



Optima Analys

Med Optima Analys ges chefer en god inblick 
i hur det står till med schemat utifrån ett antal 
olika nyckeltal. Dessa grupperas i områdena 
säkerhet, rättvisa, effektivitet, frånvaro och 
kostnad. Nyckeltalen presenteras grafiskt och 
eventuella områden med problem synliggörs 
på ett tydligt sätt. Nyckeltalen visas för vald 
organisationsnivå och vid behov kan chefer 
”borra sig ner” i organisationsträdet för att se 
exakt vilken avdelning som behöver extra stöd. 
Optima Analys ger därmed chefer möjlighet 
att genomföra förändringar för att undvika 
onödiga kostnader och uppnå en effektiv 
bemanning.

• Erbjuder nyckeltal för effektiv styrning

• Ger en tydlig översikt med möjlighet att 
”borra sig ned” i strukturen

• Visar vilka avdelningar som har utmaningar 
och vilka som är förebilder

• Synliggör trender i verksamhetens 
bemanning

Allocate Cloud

Med Allocate Cloud har vi skapat en 
molntjänst som innebär att vi är mer 
tillgängliga, tillförlitliga och flexibla än 
någonsin tidigare.

Kunden har fortfarande full kontroll över 
sina data, men eftersom vi sköter driften kan 
kunden koncentrera sig på kärnverksamheten. 
Allocate Cloud erbjuder en fullständig lösning 
för Time Care-baserade system genom pålitlig 
service från en enda heltäckande leverantör 
med kunskap om både produkter och teknik.

Allocate Cloud ger tillgång till den senaste 
versionen av Time Cares applikationer, när 
som helst och från vilken enhet som helst, utan 
kostsam infrastruktur på plats. Allocate Cloud-
kunder kan dra nytta av nya och förbättrade 
funktioner både snabbare och enklare. Att 
låta oss implementera, förvalta och supporta 
de Time Care-baserade systemen förenklar 
personalhanteringen och ger förutsägbara 
IT-kostnader. 

Time Care User Group

Time Care User Group, ett nätverk 
för Time Cares kunder, är ett forum för 
informationsutbyte och samarbete mellan 
medlemmarna.

Nätverket är till för alla Time Cares kunder och 
det ger medlemmarna möjlighet att påverka 
utvecklingen av Time Cares produkter och 
tjänster. Förutom en årligen återkommande 
konferens arrangerar Time Care User Group 
regionala nätverksträffar där medlemmarna 
kan dela med sig av sina erfarenheter och 
diskutera aktuella frågor.



Time Care AB 
Postadress: Box 30077, 104 25 Stockholm 
Besöksadress: Franzéngatan 3, 112 51 Stockholm 
+46 (0)8 505 518 00 
www.timecare.se

Time Care AB

Vi är en del av Allocate Software,  
Europas ledande företag inom  
bemannings optimering. Sedan 1993 
erbjuder vi produkter och tjänster för 
effektiv personalplanering och har idag  
mer än hälften av Sveriges kommuner  
och landsting som kunder. 

Kontaktinformation

Telefon    +46 (0)8 505 518 00  
Hemsida    www.timecare.se  
E-post    info@timecare.se

För organisationen innebär Time 
Care hälso- och sjukvårds Suite en 
rad fördelar, bland annat:

  Produktionsstyrd bemanning

  Stöd för olika arbetstidsmodeller

  Samplanering i team med rätt 
kompetens

  Mindre manuell administration

  Bättre kostnadskontroll

För medarbetarna innebär Time 
Care hälso- och sjukvårds Suite en 
rad fördelar, bland annat:

  Webbaserat och användarvänligt 
gränssnitt

  Möjlighet att påverka schemat

  Förbättrad arbetsmiljö med 
hälsosamma scheman

  Mindre administration och mer 
tid åt patienterna

  Smidig hantering av 
ledighetsansökningar

Fördelar för arbetsgivaren

Fördelar för medarbetarna

Time Care Hälso- 
och sjukvårds Suite 
erbjuder långsiktiga 
och resurseffektiva 
lösningar inom 
bemanningsplanering.


