
TÄNK OM DU HADE 
ETT BRA IT-STÖD? 

 

Välkomna till en dag tillsammans med 
Alfa Kommun & Landsting! 

Vi är ett företag som finns i Malmö och som i 20 år arbetat nära kund i all 

produktutveckling inom vård och omsorg. Den 3 april kommer vi att fokusera på 
den sociala sektorn och vill därför bjuda in kommuner som är nyfikna på vad vi 

har att erbjuda. 

Program för eftermiddagen 
Cecilia Grefve regeringens tidigare nationella samordnare för den sociala barn- 
och ungdomsvården, numera ledarskaps-och organisationsutvecklare på JP 
Infonet AB. Cecilia kommer att prata om vilka möjligheter det finns för att skapa 
kundnytta med hjälp av IT. 

Utvecklingspartners har de senaste 15 åren specialiserat sig på analyser av hur 
man använder sin arbetstid och har gjort mätningar i över 100 kommuner. Hur 
vet du om du får mer gjort på jobbet och samtidigt gör rätt saker? Vilka 
tidstjuvar kan du få bort? 

Alfa Omega kommer vara ett modernt vård- och omsorgssystem. De delar som 
är på plats för att användas inom kort är modulen för Kontaktperson, 
Ledsagning, Avlösning och Stödfamilj - där uppdragstagaren själv kan registrera 
sig med hjälp av Mobilt BankID.  

En annan modul som snart ser dagens ljus är planering av Korttidsboende och 
Daglig verksamhet.  

Alfa e-Läkemedel används i dag av 60 kommuner och privata aktörer. Alfa e-
Läkemedel är det mest patientsäkra systemet på marknaden för digital signering 
av HSL-insatser. I en studie nyligen utförd av 6 kommuner i Västra Götaland 
frigör en genomsnittlig kommun in tid motsvarande en heltidsarbetande 
sjuksköterska genom att övergå från papperslistor till Alfa e-Läkemedel. 

I Alfa e-Planering planeras personalens arbetsschema samt att SoL-
insatser digitalt signeras. Tillsammans med Alfa e-Läkemedel får din 
personal ett komplett verktyg för digital signering, allt i samma mobilapp. 

 

 

 

 

  
För vem? 

För dig som arbetar med 
IT-stöd för social sektor 

inom kommunal 
verksamhet 

 

 

Lunch och registrering  
kl. 12-13 

Passa på att nätverka! 
 

 

 
Anmäl snarast för att 

vara garanterad en plats 
 

 

 
Kostnadsfritt 

 

 

Frågor? 
inger.paulsson@alfakl.se  
 
 

TID OCH PLATS:  
2019-04-03 

12.00-16.30 

Dockplatsen 1 

Malmö 

 
ANMÄLAN 

inger.paulsson@alfakl.se 

senast 2019-03-27 
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