
STORT 
tack för 
det här 
året! 

Vilket fantastiskt år det har varit! Vi är så tacksamma 
för relationen med er, våra kunder! 

Ni hjälper oss att utvecklas och vi gör vårt allra bästa 
för att hjälpa er ge omsorg i världsklass. 

 Omsorgen möter ständigt ökade krav, medan det 
fortsätter att vara en utmaning att hitta rätt kompetens 
och hushålla med resurserna.  Förutom att fortsätta 
förbättra Mobil Omsorg har vi också tagit fram två nya 
moduler, Digital signering och Dokumentation. Nu kan 
du göra ”allt” i en och samma app i mobilen. Enkelt och 
kvalitetssäkert, även för den som är ny i yrket. 

Vi vill också passa på och tacka alla våra samarbets-
partners. Under det gångna året har vi arbetat med 
att utöka antalet integrationer till Mobil Omsorg och 
Mobil Klinik. Läs mer om dem i bladet och på mobil-
omsorg.se. Systemen ska fungera tillsammans, för att 
underlätta för er i verksamheten.

Året avrundades på ett fantastiskt sätt då Stockholms 
Stad valt Jolivs Mobil Omsorg som planeringssystem 
för hela den sociala verksamheten. Vi toppade på både 
funktioner och användarvänlighet, delvis tack vare vårt 
AI-stödda planeringsverktyg. 

Vi på Joliv önskar en God Jul och ett Gott Nytt 2020!

MOBIL OMSORG   |   MOBIL KLINIK   |   CAREPLUS   |   QURELIA

KOM OCH BESÖK OSS PÅ 
MVTe-mässan 

21-22 januari i Kista!
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LEDNINGEN

Stockholms Stad 
valde Jolivs Mobil 
Omsorg

I år fyller Joliv 20 år, och vilket år det har varit! Vår 
verksamhet växer som aldrig förr och en regnig fredag i 
november fick vi beskedet att vi vann Stockholms Stads 
upphandling. Jolivs grundare och affärsutvecklare Chris-
tian Strömblad berättar;

- Vi på Joliv har arbetat väldigt långsiktigt och mål-
medvetet ända sedan starten 1999.  Vi såg potentialen 
i de handdatorer som fanns då men sedan dess har den 
tekniska utvecklingen varit fantastisk. Det har inneburit 
helt andra förutsättningar för att skapa nytta för verk-
samheten. Viktigaste förutsättningen är användbarhet 
och målet är kvalitet och resurshållning, säger Christian 
Strömblad. - Stockholms Stad har gett oss ett enormt 
fint förtroende och vi fick dessutom väldigt höga betyg 
på både användarvänlighet och funktionalitet, vilket 
känns otroligt kul! Vi ser fram 
emot nästa år då nya 
utmaningar och möj-
ligheter väntar, av-
slutar Christian.

Katarina Phil är VD på Joliv sedan 5 år tillbaka och 
hon har sett den digitala utvecklingen på nära håll.

- För oss är digitalisering ett medel, inget mål. Den 
stora drivkraften är att människor som har behov av 
vård och omsorg ska få det på ett så bra och kvalitativt 
sätt som möjligt. 

- Det som krävs nu är samverkan i alla led, säger 
Katarina Pihl. - Som IT-bolag vet vi vilken teknik som 
finns och vad som är görbart. Våra kunder å ena sidan 
vet vilka behov de äldre har. För att ta oss framåt måste 
vi ta oss an utmaningen tillsammans. Digitaliseringen är 
ett paradigmskifte och vi kan inte fortsätta arbeta som 
vi gjorde för 30 år sedan. Vi måste hitta en samverkans-
modell där leverantörer, kommuner och regioner har 
gemensamt tankesätt i den här frågan, säger hon.

En annan viktig del av Jolivs arbete det gångna året 
har varit de utvecklingar som har skett i samband med 
GDPR och de ökade kraven på hanteringen av person-
uppgifter. - 2020 kommer bli ett fantastiskt år som jag 
ser fram emot enormt mycket, avslutar Katarina.

GRUNDARE OCH 
AFFÄRSUTVECKLARE

Christian Strömblad

VD

Katarina Pihl
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”Citat från en 
kund som 
intervjuas till 
årsbladet.”
FÖRNAMN EFTERNAMN

ÅRETS STORA UTVECKLINGSHÄNDELSER

Digital signering och 
Dokumentation 

KUNDSERVICE

Janne och Linda 
rapporterar!

När ni kontaktar Kundservice hos 
oss på Joliv är det oftast Linda Söder-
lind eller Jan ”Janne” Johansson som 
svarar i telefonen. Linda och Janne 
arbetar inte bara med kundkontakter 
utan har även stor teknisk kompetens 
och dessutom egen erfarenhet av arbe-
te inom vård och omsorg. De har även 
stort inflytande över vilka förbättringar 
och utvecklingspunkter som priorite-
ras hos oss och under året har många 
nya funktioner och förbättringar gjorts 
hos oss som har kommit direkt från er 
kunder. 

Tips! Nu kan man dra besöken 
hur man vill i grafisk planering. 
Även diagonalt! 
En annan nyhet är rörlig tid 
på besöken. Denna kan vara 
”hård” eller ”mjuk”.

Om ni vill hålla extra noga koll på 
våra releaser och dess innehåll finns 
all information i det mail vi skickar ut i 
samband med release.

I år har vi lanserat Digital signering 
till Mobil Omsorg och Mobil Klinik. En 
funktion som har varit efterfrågad och 
som även har blivit en naturlig utveck-
ling av MO. Vinsterna är många med 
att lämna medicinsignering på papper. 
Utgående delegeringar eller avvikel-
ser i medicingivningen riskerar inte 
längre att missas utan allt noteras och 
rapporteras i MO. Det i sin tur inne-
bär att uppföljningsarbetet blir enkelt, 
tidseffektivt och tryggt. Alla nyckeltal 
går att ta ut i rapporter. Lika viktigt för 
er i verksamheten som för kunden och 
anhöriga.

Under februari 2020 lanserar vi även 
modulen Dokumentation. Stort fokus 
har legat på användarvänligheten och 
att dokumentationen ska vara en natur-
lig del av medarbetarens arbetssätt. Det 
ska vara lätt för medarbetaren att göra 
rätt. Modulen är helintegrerad med 
övriga moduler så som genomförande-
plan, insatsregistrering och uppföljning 
och liksom resten av Mobil Omsorg  
lever dokumentationen självklart upp 
till kraven på informationssäkerhet.

KUNDSERVICE
TEKNISKT ANSVARIG

Jan Johansson

Är du intresserad av att komma 
igång med Digital Signering och/
eller Dokumentation? Kontakta 
oss så ger vi dig en demo! 
marknad@joliv.se

Mycket information och utbild-
ningsmaterial hittar du på Kund-

serviceportalen!

Vi gillar integrationer!
Vi har integrationer mot många system och antalet integrationer ökar 
kontinuerligt. Vi är alltid öppna för samarbeten i syfte att underlätta an-
vändandet för våra kunder genom ytterligare integrationer.

IMPLEMENTERADE 
INTEGRATIONER:

• Stockholms stads paraplysystem
• Pulsen Combine
• VISMA Medvind
• Timecare
• Heroma
• VISMA Lön
• Everon
• Quinyx

KOMMANDE 
INTEGRATIONER:

• SPAR
• E-hälsomyndigheten
• Inera
• Social dokumentation i Pulsen 

Combine



Vi ses 2020!

MÄSSOR

21-23 januari   MVTe-mässan i Kista

30 sep - 2 okt   Socialchefsdagarna

15 - 16 oktober  Äldreomsorgsdagarna

ÖVRIGA HÄNDELSER

April (datum kommer senare)  Kundevent

Löpande under året   Webinars

RELEASER 

Vi skickar alltid ut mail med info till behöriga när 
datum för releasen är fastslagen. Kontakta oss 
om du inte får dessa mail.

Mars   Release

Maj   Release

September  Release

November  Release

Stort tack till alla våra kunder och 
samarbetspartners! Vi ses nästa år!

Joliv på Facebook och LinkedIn!
Vi är väldigt nyfikna och intresserade av vad som bubblar i grytan vård och omsorg och 
närliggande, relevanta ämnen och områden. Vi är inte bara en leverantör utan vi vill göra 
skillnad och bidra till ett bättre samhälle på alla sätt vi kan. Det innebär bland annat att vi 
kommer bidra med våra erfarenheter och vår expertis inom de områden som vi är proffs 
på - via de kanaler som vi har valt. Vi vill också lyfta våra kunder och ER expertis! För 
tillsammans strävar vi mot samma mål - att skapa en bättre vård och omsorg så att varje 
individ får den vård den behöver. Vi har som ambition att öka vår kommunikation under 
2020 och du som kund kommer få stor insyn i vår verksamhet. Vi kommer även dela med 
oss av information, kunskap och tankar som kretsar i vår gemensamma värld. 

Har du förslag på inlägg vi ska lyfta? Är du kund och vill vara vår ambassadör? 
Gör ni något spännande i er verksamhet som du skulle vilja att vi belyser och 
som kan inspirera och hjälpa andra? Tveka inte att kontakta mig eller någon 
av mina kollegor! KOMMUNIKATÖR

Sara Brandberg
sara.brandberg@joliv.se

Utöver det som redan är inplanerat kommer det hända massor med spännande saker 
hos oss under 2020. Håll dig uppdaterad på Facebook, LinkedIn och Instagram! 


