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Inledning

• Time Care – hur kan systemet underlätta vårt arbete i kristider.

• Syfte med webinariet

- Frågor 

• Efter webinariet
- Behöver ni hjälp kontakta oss via kundportalen, markera ärendet med ”Webinarie” så kommer vi att återkomma. 

Löpande kunskapsartiklar på kundportalen.

- Om ni har egna tips och trix som ni vill dela med er av är ni välkomna att skicka in dessa i kundportalen, märk ärendet 
”tips och trix”. Då kommer vi att uppdatera Tips och Trix dokument och tillgängliggöra det för alla

- Vi kan erbjuda utbildning och konsulthjälp per distans för att hjälpa med ev inställningar ni behöva göra.

- Sammanfattning i tips och trix dokument, kommer skickas ut till deltagare och publiceras på kundportalen

- Detta bildspel kommer att skickas ut till deltagarna



Vilka tips och trix ni potentiellt kan genomföra beror på
vilka Time Care-system ni har. Vi hoppas att alla kan få

med sig något matnyttigt

Vi vill understryka att detta endast är förslag och idéer –
vad som är genomförbart i just din organisation behöver

ni fatta beslut om med hänsyn till lagar och avtal

Tänk på att det är en avvägning mellan statistik och
dataskyddsförordningen
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Vi vill poängtera att alla avsteg ifrån lagar och avtal måste ske efter 
beslut hos den högsta ledningen för respektive organisation. För er 

som läser detta dokument och är systemförvaltare – ni har 
behörighet att göra ändringarna i systemet, men gör inte dessa 

med mindre än att ni fått denna instruktion ifrån behöriga chefer.

Exempelvis är det enligt lagar och avtal förbjudet att planera för
övertid. Vidare är det förbjudet att planera för brott mot lagar och
avtal, även om man i ett akut skede kan göra avsteg från lagar och

avtal om en uppkommen situation så kräver.
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Agenda

• Inledning – hur kan vi anpassa oss utifrån nya förutsättningar?

• Systemen

- Aktiviteter

- Rapporter, aktivitetssaldon i MA 

- Statistikmodulen – bygga urval

- Tillfällig schemagrupp
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Hur kan vi anpassa
oss utfrån

extraordinära
förutsättningar?
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Vad behöver vi ha ordning på?

Delegationsordning

Har vi säkerställt administrationen i systemen?

Är schemat uppdaterat och aktuellt?

Har vi bra underlag att analysera när vi är igenom krisen?



Delegation
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• Är det klart vem som har det arbetsledande ansvaret att tex;

- beordra övertid 

- bryta mot tidsregler i de fall situationen så kräver, osv om den som gör det idag blir sjuk?

• Behöver det tas nya beslut och ändringar i delegationsordningar och/eller systemen för att göra 
detta möjligt?

• När kräver resursbristen att vi omfördelar personal mellan verksamheter – vem tar beslut?

• Några måste ha en total överblick på bemanningsläget – vi får inte arbeta i ”isolerade öar”.



Har vi säkerställt administrationen i systemen
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• Har vi ”back-uper” till alla som idag gör viktiga saker i systemen?

• Behöver vi renodla administrationen på mindre personer under perioden för att säkerställa arbetet 
och minska sårbarheten? 

• Är vi många som ska arbeta utifrån nya förutsättningar blir det svårare att få ut information.

• Använder vi kompetensen på rätt sätt – viktigt att inte lägga ”onödig” administrativ tid när tiden 
behövs ute i verksamheterna.

• Vem sköter bemanningen på helgerna? 

• Sitter ”viktiga” personer tillsammans?

• Hur säkerställer vi att nya personer får nödvändig utbildning i systemen – e-guider?



Är schemat uppdaterat och aktuellt?
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• Om den som idag ansvarar för schemat går hem och är sjuk, har vi koll på att schemat speglar 
verkligheten? Den som ska ta över behöver snabbt få koll på läget.

• Behöver vi definiera ny minsta bemanning – min bemanningskrav - planera för det värsta – hoppas 
på det bästa!

• För att kunna planera och förflytta resurserna så effektivt som möjligt är det en fördel att alla 
scheman och detaljplaneringar är aktuella och uppdaterade.  

• Med ökad frånvaro i grupperna och kanske en ojämn arbetsbelastning är det viktigt att 
prioriteringar och förflyttningar kan göras så fort behovet kräver detta.



Har vi bra analysunderlag ?
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• Om schemat speglar verkligheten har vi ett bra material att ha koll på läget i nuet och att analysera 
när krisen är över.

• Vi behöver ha koll på övertid/mertid och vad som händer i schemat i löpande. Fördröjningen till när 
kostnaderna bokförs gör att vi behöver ha kontroll över detta.

• Använder vi aktiviteter för detta i schemat kan vi också följa upp hur mycket arbetstid våra 
medarbetare gör fördelat på olika aktiviteter.

• Vad har vi lärt oss när vi är igenom krisen – bra, dåligt?



Systemanpassning
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Nya aktiviteter
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Nya aktiviteter
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Nya aktiviteter
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Beställningar
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Tillfälliga grupper
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Nya aktiviteter
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Uppföljning
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Nya aktiviteter
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Statistik
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Statistik
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Statistik
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Statistik
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Frågor
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-Nytt webbinar 31/3
-Kundportalen och vår hemsida

- Hjälp med era system
- Webinar och tips & tricks


