Kort beskrivning av tilläggsmodulerna (forts.)
Riskanalysmodul
Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Safe-Doc skapar automatiskt en
journalanteckning i antingen Social journal eller HSL- journal utifrån riskens lagområde.
Safe-Doc mobil App
Skapa större delaktighet med brukaren, läs och dokumentera på plats. Spara tid och få ökad patientsäkerhet. En modern mobil app för iOS och Android enheter, både mobiler och läsplattor. Läs brukarinfo,
läs och skriv i genomförandeplan och journal. Kan integreras med e-Läkemedel och e-Planering

Dokumentationssystemet Safe-Doc

Senior alert i Safe-Doc
Med modulen Senior alert i Safe-Doc registreras riskbedömningar som t.ex. Downton Fall, trycksårmodifierad Norton och MNA Nutrition® med automatisk överföring till Senior alert. Safe-Doc skapar
automatiskt en journalanteckning och en omvårdnadsplan med de åtgärder som valts vid bedömningen.
Kort beskrivning av kopplingar
Externa länkar
Länkar till hemsidor t.ex. FASS, vårdhandboken, sjukhusens fackbibliotek m.m.
Koppling till LabPortalen
LabPortalen är en enkel och pålitlig webbprodukt avsedd för att skicka elektroniska remisser och svar
mellan laboratorium, röntgen och vårdgivare.
Koppling till NPÖ
Skapa TGP-fil (tillgänglig patient) i Safe-Doc och exportera via Plus-FTP till Nationell Patientöversikt
för tillgång till dokumentation som registrerats hos andra vårdgivare.
Integrationskopplingar
 LapsCare för personalplanering
 Senior alert
 Mobipen för uppföljning av insatser
 Svensk e-identitet
 Raindance
 LEFI-Online
 Ekonoma
 Befolkningsregistret
 Alfa Pen
 LDAP-autentisering
 Alfa Kommun & Landstings e-Recept för elektronisk förskrivning
Drifttjänster
 Vi erbjuder också drift dygnet runt, året runt, med mycket hög säkerhet, support och backuphantering

Safe-Doc är ett av marknadens bästa system för både privata och
offentliga verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, såsom äldreboenden, LSS-boenden, HVB-hem, Stödboenden och Familjehem.
Oavsett om du använder vår webb-version eller den mobila appen är systemet mycket
användarvänligt och anpassningsbart. Det är enkelt att administrera sökord och mallar
etc. efter egna önskemål.
Safe-Doc är modulbaserat vilket innebär att systemet konfigureras så att det fungerar
optimalt i er verksamhet. Naturligtvis utvecklar vi också systemet kontinuerligt för att
både följa lagstiftningen (t.ex. kommande GDPR) och för att införa nya funktioner som
önskas av våra många användare. App-versionen finns för både IOS och Android.

Vi har över 30 000 nöjda användare och är marknadsledande inom den
privata sektorn, välkommen som kund du också!
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Säker dokumentation—enkelt och flexibelt!
www.safecare.se

Bland många nyttiga funktioner i grundmodulen ingår t.ex.
Sjuksköterskor
Allmänna uppgifter, omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsplaner, epikris, HSL-insatser
och läkemedelslista.
Läkare
Medicinsk journal
Rehabpersonal
Journaler
Planer
SoL/LSS/Färdtjänst
Aktualisering, omprövningar, förhandsbedömning, utredning, förslag till beslut, beslut, bevakning av beslut,
skicka beslut till verkställighet, anteckningar, överklagan, insatser (kan utföras av extern utförare = LOV),
genomförandeplan och social journal samt HSL-rapportering.
Delegeringsfunktion
De delegeringsalternativ ni har behov av ställs in av er. Skapa därefter delegeringsunderlag och skriv ut
underlagen. Delegeringar visas automatiskt för förnyelse 30 dagar före sluttid. Det finns också möjlighet att
ta fram statistik.
Sekretesskyddad intern meddelandefunktion
Skicka och ta emot meddelanden till/från personal eller till/från hel personalgrupp. Du kan skapa egna
grupper samt lägga in eventuell frånvaro.
Loggning & Gallring
Sökning och stickprov kan göras på brukare, användare i systemet samt per enhet för aktiviteter som
loggas i systemet. Möjlighet att gallra journaler och personuppgifter. Gallrad information sammanställs i ett
arkiv för att senare raderas eller skrivas ut.
Exempel på tilläggsmoduler
Avvikelsehantering
Avvikelserapporter skapas som formulär och kan fyllas i av personalen direkt i
systemet, antingen i webb-versionen eller i appen. Signal går automatisk till
ansvarig persons startsida. Möjlighet till listor över alla avvikelser, urvalsfunktioner samt sammanställningar som också kan exporteras till Excel (även avidentifierat).
Boende
Registrera verksamhetens alla rum/lägenheter i Safe-Doc. Möjlighet att
snabbt söka ledig plats. Placera brukare t.ex. i ett permanent- eller i ett korttidsboende. Fakturering av hyror kan hanteras automatiskt i Safe-Docs faktureringsmodul.
Dynamisk statistik
Bygg upp egna formulär som avser olika typer av mätningar t.ex. aktiviteter
på ett boende, medicinsk tyngd, självskattning, ADL, CAN och GAF, riskanalyser, drogtester samt ta ut olika signeringslistor. Möjlighet att ta fram sammanställningar som också kan exporteras till Excel (även avidentifierat).

e-Läkemedel integrerad till Pascal
Dispensering, överlämning, larm och signering av läkemedel - enkelt och säkert. Brukar- och användaruppgifter i Safe-Doc tillgängliggörs i applikationen. Sjuksköterskor kan hämta upp en brukares aktuella
ordinationer från Pascal samt skapa nya överlämningar i översiktsvyn via datorn. Efter utförd insats
återrapporterar omsorgspersonal direkt via en mobilapp eller surfplatta. Vid utebliven utdelning larmas
berörd personal enligt de tröskelvärden som ställts in. Några tillgängliga funktioner är kartfunktion, logg
och uppföljning.
e-Planering
Planering med brukaren i centrum och kontinuitet i kontakt med omvårdnadspersonal. Utgår helt från
brukarens genomförandeplan. Omsorgspersonalen har all info i sin mobila app.
Fakturering
Fakturering av vårdavgift, hyra och övriga produkter. Möjlighet till fakturautskrift på t.ex. plusgiroblanketter
samt integration till befintligt ekonomisystem. Rapporter och statistik.
Familjehem
Hantera förfrågningar. Familjehemsadministration med referenser, erfarenheter, skola, tidigare placeringar
m.m. Matchning mellan förfrågan och familjehem. Utskick och statistik.
Filhantering
Koppla olika typer av dokument till brukarens journal t.ex. beslut, provsvar, remisser, digitala bilder,
träningsprogram och instruktionsfilmer med mera.
Hjälpmedel
Lagerhantering, in- och utlåning till brukare med påminnelser till ansvarig samt historik på brukarens
hjälpmedel.

ICF
Journal uppbyggd för att stödja ICF-processen med utredning, bedömning, aktuellt funktionstillstånd,
avsett funktionstillstånd, behov, planerade/genomförda KVÅ-åtgärder och uppföljning med måluppfyllelse.
Möjlighet till klassificering av funktionsnedsättning, strukturavvikelse, genomförande/kapacitet, hindrande/
underlättande omgivningsfaktorer.
Kalender med påminnelse
Kalendermodulen - enkelt planeringsverktyg som hanterar både individuell-, brukar-, avdelnings-, samt
gruppkalender Möjlighet att överlappa kalendrar samt att skriva ut en dagsaktuell "att göra"-lista. Vidare
kan du klarmarkera utförda uppgifter, få påminnelser av olika slag t.ex. från dokumentation att visas i din
kalender.
Läkemedelsmodul integrerat till e-Recept
Direktkopplad till SIL´s läkemedelsregister. Hanterar stående- och vid behovsläkemedel. Tar automatiskt
fram både läkemedelslista samt signeringslista. Integrationsmöjlighet till Alfa e-Recept.
Mallhantering/Ordbehandlare
Möjlighet att anpassa egna kundspecifika mallar. Personal skapar dokument utifrån mallarna de har
tillgång till. Med hjälp av fältkoder kan brukaruppgifter lätt hämtas in till dokumenten. Dokumenten kan
exporteras till PDF. Dokument sparas ner i filhanteraren i valfri mapp.

