
Bakgrund 

Optima Safe Care är en banbrytande applikation i 
Allocate Optima-serien som vi har utvecklat tillsammans 
med våra kunder. Safe Care svarar på 3 frågor:

1. Hur säkra och effektiva är vi?

2. Hur är den nuvarande arbetsbelastningen?

3. Vilken personal har vi på plats?

Optima Safe Care har ett tydligt och intuitivt gränssnitt 
som gör det enkelt att utföra dagliga uppdateringar 
av aktuellt patient- och personalläge. Alla data 
sammanställs tydligt och överskådligt via nyckeltal så att 
verksamhetschefer och samordnare på bästa möjliga sätt 
kan använda de tillgängliga personalresurserna.

Funktionalitet

Optima Safe Care gör beräkningar för att säkerställa 
korrekt bemanning baserat på inneliggande patienter 
och deras vårdbehov. Safe Care ger även stöd för dagliga 
förändringar i schemat. Chefer kan omfördela mellan 
avdelningar för att använda den ordinarie personalen på 
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Optima Safe Care

Optima Safe Care är ett verktyg som ger en 
tydlig överblick över hela sjukhusets vårdbehov, i 
varje ögonblick. Nyckeltal visar aktuell status för 
samtliga patienter och avdelningar, och smarta 
rapporter ger möjlighet att följa upp trender och 
samband. Genom att varna vid resursbrister och 
tydligt visa hur de kan åtgärdas, ser Safe Care 
till att bemanningen blir både patientsäker och 
kostnadseffektiv.

Främsta fördelar

• Möjliggör korrekt bemanning utifrån 
patienternas antal och behov

• Varnar vid resursbrister och föreslår 
lämpliga justeringar 

•  Rapporterar avvikelser som hotar 
patientsäkerheten

• Erbjuder rapporter som identifierar 
trender och samband
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Effektiva rutiner för avvikelserapportering är 
nödvändigt för förbättringsarbete och ökad 
säkerhet i en organisation. Utan en ändamålsenlig 
avvikelserapportering kan organisationen och 
dess medarbetare inte lära av sina misstag.
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bästa sätt, vilket leder till bättre säkerhet för patienterna 
som får mer tid med kompetent personal. Dessutom 
får medarbetarna en jämnare arbetsbelastning och mer 
hälsosam arbetsmiljö.

Systemet visar tydligt tänkbara förändringar som 
kan vara aktuella. Om till exempel en viss enhet har 
överkapacitet medan en annan enhets patientbehov har 
ökat, kan man snabbt omfördela personalen för att möta 
behoven där de är som störst. Ändringar som görs i Safe 
Care uppdaterar i realtid medarbetarnas schema och 
bemanningen. Safe Care är även ett bra verktyg för att 
hantera avvikelserapportering på ett snabbt och enkelt 
sätt. Genom att rapportera avvikelser direkt i Safe Care 
får man möjlighet att skapa analyser och uppföljningar 
som ger underlag för ett proaktivt förändringsarbete.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta:

Time Care
Tel: 08-5055 18 00
E-post: information@timecare.se
Hemsida: www.timecare.se

www.timecare.se


