FAMILJEHEM
Förenkla och effektivisera hanteringen av förfrågan till uppdrag och placering. Modulen
visar tydligt aktuella förfrågningar, utbud av familjehem samt pågående placeringar.
Förfrågningar kan matchas mot lämpliga familjehem.
Familjehem
Du får en samlad bild över familjehemmen. Familjehemmet kan utredas och information avseende referenser,
olika erfarenheter, språk, intressen, löpande anteckningar, kopplade dokument, avstånd till skola och
kommunikationer samt pågående och tidigare placeringar presenteras bl.a. i översikten. Vid sökning eller
matchning finns det också möjligheten att se antalet platser ett Familjehemmet har samt om någon av dessa
platser är upptagna.

Förfrågan, uppdrag och placering
Det finns möjlighet till olika uppdragskategorier t.ex. familjehem, kontaktperson, öppenvård, konsult. Här visas
uppdragsgivaren såsom kommun, landsting, kriminalvård o.s.v. Då förfrågan hanteras finns tillgång till löpande
anteckningar, registreringsdatum och möjlighet att koppla dokument. Den unge presenteras med ålder, kön,
språk, intressen m.m. för att kunna matchas mot ett
lämpligt familjehem. Preliminärplacering kan erbjudas.
Vid placering kan förfrågan matchas mot familjehem
genom olika nyckelord eller geografiskt område.
Placering kan avslutas och ny placering kan påbörjas
inom uppdraget.

Ordbehandlare
Det är möjligt att skapa egna mallar i systemet t.ex. olika
typer av avtal, utredningsmallar, offerter och rapporter
vilket förenklar framtagningen av dokument.

Fakturering och ersättning
Det finns möjlighet att fakturera uppdragsgivare via
familjehemsmodulen. Faktureringsunderlag skapas i
systemet och efter godkännande skapas en fil, som
varje månad skickas till kundens ekonomisystem.
Ersättning till familjehem hanteras. Ersättningsunderlag skapas i systemet och efter godkännande skapas en fil
som skickas till kundens lönesystem.

Utskick och statistik
Listor på uppdragsgivare eller familjehem kan sökas fram och exporteras till Excel för antingen enskilda utskick
per brev, mail eller för massutskick. Statistik omfattar bl.a. intresserade, pågående, avslutade familjehem eller
placeringar samt beläggningsrapport. Det finns också möjlighet att ta fram diagram från vissa självskattningar.

Dokumentation
Möjlighet till dokumentation enligt riktlinjer. Arbetsanteckningar med möjlighet att koppla dokument,
genomförandeplan med rubriker från BBIC och Social journal. Det finns möjlighet att skapa en
sammanställning för ex. återrapportering till uppdragsgivare. Allt som är skrivet i social journal och
genomförandeplan presenteras i sammanställningen inom valt tidsintervall. Sammanställningen exporteras till
ordbehandlaren för eventuell redigering eller komplettering.
Säker Dokumentation - enkelt och flexibelt!
Safe Care Svenska AB | Dockplatsen 1 | 211 19 Malmö | Tel:040-643 03 20 | www.safecare.se

