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Sammanfattning 
Denna handledning visar de viktigaste funktionerna som berör administration i det dagliga 
arbetet. Om du som användare har begränsad behörighet, kan vissa funktioner och menyval 
vara släckta eller ej tillgängliga. 

Ikonförklaring 

 
Start, här visas ikoner på dom applikationer  
du har tillgång till. 

 
Min Profil – kontaktinformation, val av språk och lösenord 

 
Hjälptext och förklaringar 

 
Sjuk-/friskanmälan 

 
Hälsoportalen 

 
Administration 

 
Val av avdelningar 

 
Lägg till 

 
Antal användare/medarbetare på organisationen  
eller vald avdelning 

 
Expandera organisationsträdet 

 
Redigera 

 
Radera/ta bort 

 
Skriv ut, spara som bild eller exportera till  
Excel alternativt .CSV fil 

 
Exportera till Excel 

 
Extern prenumerant e-post 

 
Extern prenumerant SMS 

 
Prenumerant finns som användare. E-post samt mobilnummer hämtas 
från användarinformation 
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Sjukanmälan/friskanmälan/redigering 

 
 
Här kan man se sin egen eller vald medarbetares aktuella status.  
Statusen kan antingen vara: 
 

• Friskanmäld – Ingen pågående frånvaro 
• Sjukanmäld – Pågående frånvaro på grund av egen sjukdom eller vård av barn 

Sjukanmälan 

 
 
Rapportera frånvaro genom att klicka på "Skapa ny sjukanmälan".  
 
Om ni som organisation har tjänsten medicinsk rådgivning i samband med sjukanmälan kan 
en anmälan inte göras via webben. Via webben kan endast redigering och friskanmälan 
genomföras. 
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Här anges följande information: 
• Anmäl 

Sjuk eller vård av barn 
 

• Frånvarograd 
Med 100%, 75%, 50% eller 25% anges frånvarograd för frånvaron. 
 

• Arbetsrelaterat 
Möjlighet att registrera arbetsrelaterad frånvaro finns om arbetsgivaren valt det som 
tillval. Om "Ja" på arbetsrelaterat kan man även ange om man upplever att frånvaron 
beror på en arbetsplatsolycka. Man kan även välja att inte svara på frågan.  

 

 
 

• Första frånvarodag 
Den första dagen man är frånvarande, antingen heltid eller deltid. Här anges också 
klockslag om arbetsgivaren valt att det ska anges. 
 

• Beräknad åter 
Här anges vilket datum man tror sig vara tillbaka på arbetet.  
 

• Frånvaroorsak 
Det går att välja att göra frånvaroorsaken konfidentiell, då används informationen 
endast för statistiska ändamål om urvalet är tillräckligt stort. Om frånvaroorsaken är 
okänd eller inte passar anges övrigt. 
 

• Meddelande 
Valfritt, informationen skickas till de prenumeranter som arbetsgivaren angett. Fältet 
kan t.ex. användas för administrativ information som inte betraktas som känslig. 
Använd INTE detta fält för känslig information om din hälsa. 
 

• Mobiltelefonnummer (Privat) 
Används för att sjuksköterska skall kunna kontakta dig gällande din sjukanmälan samt 
SMS-utskick till den anställde. 

 
• Stäng av notifieringar 

Kan endast användas av administratörer och chefer. Funktionen innebär att inga 
frånvaromeddelanden skickas vid detta tillfälle. 

 
• Meddela INTE Försäkringskassan 

Kan endast användas av administratörer och chefer. Funktionen innebär att ingen 
information om långtidsfrånvaro skickas vid detta tillfälle. 
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Friskanmälan/redigering, pågående anmälan 

 
 
Vid status "Sjukanmäld" kan man friskanmäla och ändra frånvarograd eller datum för 
beräknad dag tillbaka på arbetet.  

Redigera frånvaro, pågående anmälan 

 
 
Här kan t ex frånvarograd eller beräknad dag tillbaka på arbetet ändras. Som 
chef/administratör kan man även här välja att inte skicka notifieringar eller att inte meddela 
försäkringskassan. 
 

Friskanmälan 
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Vid friskanmälan anges följande information: 
 

• Sista frånvarodag 
Sista dag man är borta från arbetet, dvs. dag när man avslutar sin frånvaro. 
 

• Åter i arbete 
Dag och ibland tidpunkt när man är tillbaka på arbetet. 

 
• Friskanmälansmeddelande 

Detta hanteras på samma sätt som meddelande vid sjukanmälan. Använd INTE detta 
fält för känslig information om din hälsa. 
 

Deltidsfrånvaro/Ytterligare frånvaro 
Vid en pågående frånvaro med en frånvarograd på mindre än 100% kan man lägga till en 
annan frånvaro parallellt. Detta används till exempel för personer med långtidssjukskrivning 
på deltid som någon gång behöver anmäla sjuk eller vård av ett sjukt barn. Den totala 
frånvaron kan endast uppgå till 100%. 
 

Ändra typ av frånvaro 
Om den anställde angett fel frånvarotyp (egen sjukdom/VAB) måste den felaktiga anmälan 
friskanmälas och en ny skapas. Den felaktiga kan sedan tas bort i Hälsoportalen (se nedan). 

Hälsoportalen 
Hälsoportalen är den webbtjänst som HR och chefer använder för att följa upp sina 
medarbetare. Det krävs särskild behörighet för att få tillgång till Hälsoportalen. All tillgång till 
information styrs av den behörighet användaren har tilldelats (t.ex. avdelningsbehörighet). 

Översikt 

 
 
I översikten visas en sammanfattning (visare och tabeller) på valda avdelningar som 
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användaren har behörighet till. Observera att det finns länkar i många av översiktens värden 
som gör att man kan klicka sig vidare till mer detaljerad information.  
Det som visas är: 
 

• Frånvaro 
• Sjukanmälningar 
• Friskanmälningar 
• Arbetsrelaterad frånvaro 
• Fem senaste händelserna 
• Avdelningsfrånvaro (antal anmälningar senaste 12 månaderna) 

Frånvaro 

Visar antalet anställda som är frånvarande respektive närvarande på vald 
avdelning/avdelningar. 

Sjukanmälningar 

Sjukanmälningar anger antal sjuk- och VAB-anmälningar.  

Friskanmälningar 

Friskanmälningar anger antal sjuk- och VAB-anmälningar som friskanmälts. 

Arbetsrelaterad Frånvaro 

Arbetsrelaterad frånvaro är en tabell som visar registrerad arbetsrelaterad frånvaro de 
senaste 6 månaderna. Här visas även antalet frånvaro relaterat till en arbetsplatsolycka. 
Information visas om ni har valt att ha arbetsrelaterad frånvaro som i tjänsten och om era 
anställda valt att rapportera detta i samband med sin frånvaroanmälan. 

Fem senaste händelserna 

Här visas de senaste händelserna som är registrerade i portalen. 

Avdelningsfrånvaro (antal frånvaroanmälningar senaste 12 månaderna) 

Information om frånvaron på valda avdelningar under de senaste 12 månaderna. Visar 
antalet sjuk-/vård av barn anmälningar. 
 
Här presenteras nyckeltal som kan jämföras med valda avdelningar och företaget i stort. Det 
vill säga, sjuk-/Vård av barn anmälningar jämfört med antal anställda 
(sjukanmälningar/anställda) för valda avdelning/-ar samt för företaget som helhet. 
 
Kolumnerna visar: 

• Antal sjukanmälningar  
• Antal VAB (vård av barn) 
• Totala antalet frånvaroanmälningar 
• Sjukanmälningar/anställd 
• Sjukanmälningar/anställd (företag), visar hela organisationens gemensamma 

nyckeltal. 
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Sök Frånvaro 
I funktionen sök frånvaro söker man fram historisk och pågående frånvaro och kan visa 
detaljerat underlag på organisationsnivå. Genom att klicka på ”visa profil” visas mer 
information om den anställde. 
 
Om inloggning sker via en mobiltelefon, (smartphone),  
så kan man ringa eller skicka SMS till den anställde direkt  
från portalen genom att klicka på Ring eller SMS knappen. 
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Pågående frånvaro 

 
 
Pågående frånvaro visar den frånvaro som pågår just nu. Här kan du direkt se hur många 
dagar som frånvaron har pågått. Urval kan göras på: 
 

• Avdelningar (Historiska avdelningar kan läggas till om du har behörighet att se dessa) 
• Frånvarotyp, egen frånvaro och/eller VAB. (Arbetsrelaterade och arbetsplatsolyckor 

kan väljas separat) 
• Sortera på ”Nyast först” eller ”Äldst först” 
• Antal frånvarodagar min/max 
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Frånvaroperioder 

 
 
Med hjälp av filterfunktionen kan man söka fram frånvaro för egen sjukdom och/eller vård 
av barn under en vald period, på valda avdelningar.  
 
I filterfunktionen kan du göra urval för att få önskad filtrering på: 

• Avdelningar (inklusive Historiska avdelningar om du har rättigheten) 
• Period 
• Frånvarotyp 
• Gruppera per anställd 
• Sortera ”Nyast först” eller ”Senast först” 
• Status (startade/avslutade) 
• Antal frånvarodagar (min/max) 
• Antal förekomster (upprepad frånvaro) 
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Frånvaroaktiviteter 

 
 
Filtrering kan göras på:  

• Avdelningar (inklusive historiska avdelningar) 
• Period  
• Aktivitetstyp: 

o Rapporterad frånvaro 
o Redigerad frånvaro 
o Friskanmäld frånvaro 
o Rapporterad till Försäkringskassan, (gäller endast om ni valt att ha den 

tjänsten) 
• Frånvarotyp (Egen sjukdom/VAB) 
• Gruppering (Listan kan grupperas per anställd) 
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Sök anställd 

 
 
Här kan du söka efter en anställd. Sökbegrepp som kan användas: 
 

• Namn 
• Personnummer 
• Anställningsnummer 

 
Du kan endast söka på anställda du har behörighet att se. Möjlighet att söka upp anställda 
som slutat (arkivet) är behörighetsstyrt.  

Information om anställd, Profil 

 
 
Här visas information om den anställdes frånvaro. Här kan du se och hantera frånvarostatus 
(sjukanmäla, friskanmäla och redigera pågående anmälningar). Man kan se 
information/lägga till om den anställde har läkarintyg och förstagsintyg samt se 
frånvarohistorik. Om Företaget har tillvalstjänsten Rehabkollen kan man se aktuell 
rehabprocess eller skapa en ny. Klicka för att komma vidare till den anställdes Rehabprofil.  
 



  Sida 14 av 32 

Användarhandledning 

MedHelp Care AB | Marieviksgatan 19, SE-117 43 Stockholm | Tel: 08-528 528 00 | Fax: 08-528 528 99 | info@medhelp.se | www.medhelp.se 

Läkarintyg 

Här kan man lägga in aktuella sjukintyg och dess giltighetstid. Tidigare registrerade perioder 
för sjukintyg visas också. Man kan också lägga till om en anställd har ett aktuellt 
förstadagsintyg. Vid kontakt med sjuksköterska i tjänsten har sjuksköterskan tillgång till den 
informationen.  

 
Frånvarohistorik (senaste 12 månaderna) 
Här får man en sammanfattande information om frånvaron de senaste 12 månaderna.  

 

Kontaktinformation 

I funktionen för kontaktinformation kan du enkelt ändra information gällande den anställde. 
Klicka på pennan för att redigera.  

 

Aktiv avvikande frånvaro 

Avvikande frånvaro visar om den anställde har haft upprepad frånvaro och/eller en 
pågående långtidsfrånvaro. En anställd kan ha flera olika avvikande frånvaro samtidigt. T.ex. 
3 gånger på 6 månader och 6 gånger på 12 månader kan vara giltiga samtidigt.  

Frånvarohistorik 

I frånvarohistoriken kan man se information om pågående och tidigare frånvaroperioder 
samt redigera och ta bort anmälningar. Man kan även se aktiviteter som skett i respektive 
frånvarotillfällen inklusive de meddelanden som skickats ut. Observera: En frånvaroperiod 
kan innehålla flera frånvarotillfällen. För att se detaljer om respektive frånvaroperiod så 
klickar man på pilen.  
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Redigera/ta bort stängd frånvaro 

Klicka på Lås upp frånvaro i frånvarohistoriken. 

 
 
Det som kan redigeras är: 

• Startdatum 
• Slutdatum 
• Åter i arbete 

 
Om ändringen avser att byta från Egen sjuk till VAB måste befintlig anmälan tas bort och en 
ny läggas till. Man kan välja om det skall skickas meddelanden till prenumeranter och/eller 
anmälan till försäkringskassan när man sparar. 

Skapa komplett retroaktiv frånvaroanmälan  

Om en anställd glömt att anmäla en frånvaroperiod bakåt i tiden kan man här skapa en 
retroaktiv anmälan med start och slutdatum. Man kan välja om det skall skickas 
meddelanden till prenumeranter och/eller anmälan till Försäkringskassan när man sparar. 
Klicka på Lås upp frånvaro i frånvarohistoriken och välj skapa retroaktiv frånvaro. 
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Statistik 

 
 
I statistikfunktionen finns ett antal olika rapporttyper. Här väljer man rapporttyp och vilka 
avdelningar som man vill titta på. I de fall du har behörigheter med ”inkludera underliggande 
organisation” har du även möjlighet att se historisk avdelningars statistik, (avdelningar som 
numer är borttagna). Detta kan ses på företagsnivå (med rätt behörighet) eller på 
organisationsdelsnivå. Om du väljer samtliga avdelningar inom en organisationsgren 
kommer du även få de avdelningar som låg i denna organisationsgren under den valda 
perioden. Om du vill jämföra olika delar av organisationen, klicka på lägg till diagram. I flera 
av rapporttyperna kan man, om man har behörighet, även klicka på informationen för att se 
anställda som är berörda. I samtliga rapporter kan data jämföras med hela företaget, företag 
av samma storlek och företag i samma bransch. Rapporter kan skrivas ut, eller exporteras till 
formaten: .png / .jpeg / .svg alternativt .csv eller Excel genom att klicka på ikonen.  
 
De tillgängliga rapporterna är: 

Sammanfattningsrapport 
Sammanfattningsrapporten ger nyckeltal på valda avdelning(ar) och jämförelse kan göras 
mellan två olika perioder 

Sjuk- / VAB anmälningar 

Antal anmälningar över tid. 

Denna rapport visar information om antalet frånvarotillfällen enligt vald tidsperiod. Du kan 
välja att presentera både Egen sjukdom, Vård av barn eller båda samtidigt. Klicka på: 
 

 För att välja vilken frånvarotyp du vill visa.  
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Antal anmälningar per veckodag  

Denna rapport ger information om frånvarotillfällen fördelat mellan olika veckodagar för 
vald period.  

Antal anställda tillbaka i arbete per veckodag  

Denna rapport ger information om vilka dagar som anställda friskanmäler sig, fördelat 
mellan olika veckodagar för vald period.  
 

Frånvaroperioder 
• Frånvarodagar per månad anger totalt antal frånvarodagar per månad. 

 
• Frånvarodagar per månad/anställd ger antalet frånvarotillfällen per anställd fördelat 

per månad. Du kan jämföra din(a) avdelning(ar) med hela företaget / organisationen, 
med företag/ organisationer av samma storlek eller inom samma branschkategori. 
 

• Frånvaro i procent här kan du få en översikt över din frånvaro i procent under den 
valda tidsperioden. Du kan jämföra din(a) avdelning(ar) med hela företaget / 
organisationen, med företag/ organisationer av samma storlek eller inom samma 
branschkategori. Frånvaro i procent är ett nyckeltal och skall inte jämföras med 
verkligt sjuktal. 
 
Frånvaro i procent beräknas genom formeln: 
Totala antalet frånvarodagar under perioden / Totalt förväntat antal arbetsdagar 
under perioden. (Totalt förväntat antal arbetsdagar under perioden = Antalet 
anställda X Förväntat antal arbetsdagar under perioden. (Varje månad antas ha 21 
arbetsdagar och alla anställda antas vara heltidsanställda.)) 
 

• Frånvaroorsak presenterar antalet frånvaroperioder fördelade över de olika 
orsakerna till frånvaro under den valda tidsperioden. 
 

• Pågående frånvaroperioder visar antalet samtidiga frånvaroperioder under den 
valda tidsperioden. Detta inkluderar både sjukfrånvaro och vård av barn. 
 

• Frånvarodagar i rehabkedjan visar sjukdagar under vald period fördelade på tid i 
rehabkedjan, Dag 1, Dag 2 - 14, Dag 15 - 90, Dag 91 - 180, Dag 181 - 365 och Dag 
365+.  

 
• Upprepad frånvaro används för att identifiera hur många anställda i din 

avdelning(ar) som har upprepad frånvaro. 
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Underlag kostnadskalkyl 

 
 
Frånvarokostnaderna beräknas i realtid på individ och organisationsnivå. Modellen är 
framtagen tillsammans med Paula Liukkonen. Som standard ligger en schablonmässig 
inställning av parametrar. Man kan även göra egna inställningar för att anpassa till 
organisationens förutsättningar. Värden kan matas in per kalenderår för att ta hänsyn till 
ökning av löner. 
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Prenumerationer 

 
 
Här söker du fram, lägger till och tar bort prenumeranter inom sjuk- och frisktjänsten. De 
personer som ska få information om någon annans frånvaro via e-post eller SMS kallas i 
tjänsten för prenumeranter.  
 
Det går att sätta prenumeranter på företagsnivå, avdelningsnivå eller individnivå. 
Prenumeranter på företagsnivå får information om samtliga anställdas frånvaro. 

Lägg till prenumerant 

 
 
Sök upp organisation, avdelning eller anställd som man vill hantera prenumerationer för. På 
en anställd kan man välja att lägga till vilka den personen ska få frånvaroinformation om, 
samt vilka personer som ska få frånvaroinformation om medarbetaren. 
 

 
 
Klicka på ”Lägg till” för att söka upp avdelning eller anställd som den valda personen ska få 
frånvaroinformation om/från. 
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När du hittat rätt företag/avdelning/anställd väljer du vilken information du vill att 
prenumeranten ska få. Dessutom ska du välja från vilket datum prenumerationen ska börja 
gälla. Det går också att bestämma ett slutdatum om prenumerationen ska gälla under 
begränsad tid. 
 

 
 
Spara därefter prenumerationen genom att trycka på ”Skapa”. 
Förutom att välja vilka personer som den anställde ska prenumerera på kan man från denna 
vy även se vilka som får frånvaroinformation om den anställde. Detta görs i den andra fliken 
”x st. får frånvaroinformation om Fnamn Enamn”. För en anställd kan man även på detta sätt 
lägga till, redigera eller ta bort prenumerationer. 
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Lägg till prenumerant på avdelning 

Här kan man lägga upp prenumeranter som skall ha frånvaroinformation på hela eller delar 
av företaget, genom att söka upp önskad avdelning.  
 
E-postadress och telefonnummer som används hämtas från flik 1 på användaren, E-
postadress (Arbete) och Mobiltelefonnummer (Arbete) Om en prenumeration som ligger på 
en avdelning så skickas notifieringar för samtliga anställda på vald avdelning. 
 

Status på prenumerant 

 
 
Grön ring med bock, Aktiv prenumerant med en period som är gällande. 
 

 
 
Röd ring med minustecken, Ej aktiv prenumerant med en period som ej är gällande. 
 

Lägg till Extern prenumerant 

 
 
Du kan även lägga till en extern prenumerant som inte finns i användarregistret. Klicka på 
Extern, fyll i om det gäller e-post eller SMS, namnge prenumeranten och kryssa i vilka 
notifieringar som skall skickas. 
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Administration 
I administrationsvyn kan du hantera anställda i din organisation, tilldela rättigheter, hantera 
avdelningar.  
 

• Lägg till användare (anställd) 
Här kan du lägga till användare samt ändra anställningar och rättigheter 
 

• Avsluta användare (anställd) 
För att avsluta en användare anges slutdatum för sista anställningsdag under 
rubriken Period. 
 

• Lägg till avdelning 
Här kan du lägga till avdelning och ange chef för avdelningen. 
 

Lägg till användare 
Det finns två sätt att komma till användarhantering. 
 

1. Klicka på ”Lägg till användare” antingen i högst upp eller på aktuell avdelning 
2. Redigera en anställds uppgifter genom att klicka på pennan vid respektive anställd.  

 
Registrering av ny användare registreras i 4 steg/flikar. Om det är flikar som du inte kan gå in 
i, saknar du nödvändig behörighet. 
 

1. Användare 
2. Anställning 
3. Prenumerationer 
4. Behörigheter 
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Flik 1, Användare 

 
 
Här anger du användarens grunduppgifter som t.ex. land, språk, personinformation och 
kontaktinformation. Du kan direkt från ”lägg till användare” lägga in personnumret, om den 
anställde redan finns fylls informationen i och du är då i redigeraläget. Om en nyanställd 
varit anställd tidigare kommer informationen i flik 1 att fyllas i automatiskt men information i 
flik 2 och flik 3 måste fyllas i manuellt. 
 
När du lägger upp en användare lägger du in startdatum för anställningen, användare som 
har startdatum i framtiden hamnar under menyn Användare - Ej aktiverade användare och 
aktiveras i organisationen när startdatumet för anställningen infaller.  
 

 
 
 
E-postadress (Arbete) och Mobiltelefonnummer (Arbete) måste vara ifyllt om användaren 
skall prenumerera på frånvaroinformation. Mobiltelefon (Privat) är nödvändigt för att den 
anställde skall få sms-påminnelser om sin frånvaro. E-post (Arbete) och Mobilnummer 
(Arbete) används även för lösenordsåterställning. 
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Flik 2, Anställning 

 
 
Här anger du uppgifter om användarens anställning. Här anger du anställningsgrupp (för att 
kostnadskalkylen skall fungera måste den anställde tilldelas en anställningsgrupp (tar hänsyn 
till standardtyperna Arbetare och Tjänsteman). Genom att klicka på listknappen till höger får 
du fram valbara anställningsgrupper.  
Du anger vem som är chef, om den anställde har en närmaste chef som inte är 
avdelningschef, och vilken avdelning/-ar den anställde tillhör.  

Flik 3, Prenumerationer 

 
 
Du kan även här administrera prenumerationer på den anställde. Se rubrik 
”Prenumerationer” 
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Flik 4, Behörigheter 

  
 
Här kan Företagsadministratören tilldela behörigheter till användare. För att få fram valbara 
avdelningar på de olika behörigheterna klicka på pilen och sedan på organisationsikonen.  

 
 
Om en användare ska ha tillgång till en grupp avdelningar/organisationsdel som ligger under 
en gemensam övergripande avdelning sätter ni bara en bock vid den övergripande 
avdelningen och väljer att inkludera dess underliggande avdelningar via funktionen till 
vänster på sidan. Användaren får då automatiskt tillgång till ev. nya avdelningar som 
tillkommer under den övergripande avdelningen.  
 
Användare som tilldelats behörigheter genom valet Inkludera underliggande avdelningar 
eller har tilldelats behörigheter på företagsnivå presenteras som sandfärgade i systemet. 
 

 
 

Behörighetstyper 

 
• Rapportera frånvaro (egen) – är ibockad för samtliga anställda som ska anmäla egen 

frånvaro. 
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• Administrera frånvaro (andras) – Rättighet att frånvaroanmäla, redigera och 
friskanmäla anställda på valda avdelningar. 
 

• Se frånvaro – Rättighet att se begränsad information i frånvarorapporter för 
anställda på valda avdelningar, personnummer och kontaktorsaker presenteras inte, 
ej heller frånvarohistorik. Observera: Denna rättighet ska inte kombineras med 
”Följa upp frånvaro”  
 

• Följa upp frånvaro – Rättighet att följa upp anställdas frånvaro med detaljer i 
anställdes profil samt statistik på valda avdelningar. 
 

• Statistikvisning - Rättighet att se avdelningsstatistik utan detaljer om anställda. Om 
du valt ”Inkludera underliggande organisation” ser användaren även historiska 
avdelningar, (avdelningar som är borttagna men som tidigare låg under denna 
organisationsdel). 
 

• Statistikvisning företagsnivå – Rättighet att se avdelningsstatistik som sammanfattar 
hela företaget, inklusive historiska avdelningar, (avdelningar som är borttagna). 
 

• Rehabiliteringsansvar – kan kopplas på om ni valt tilläggstjänsten Rehabkollen. 
Rehabiliteringsansvar innebär rättighet att hantera rehabiliteringsprocesser för 
anställda i utvalda avdelningar. Användaren måste också ha rättigheten "Följ upp 
frånvaro" på berörda avdelningar. Rehab-prenumerationer kopplas på automatiskt 
när behörigheten läggs på men kan manuellt tas bort där du hanterar 
prenumerationer. När denna rättighet sätts på enskild avdelning så får användaren 
automatiskt prenumerationer på rehab. Om hierarkisk rättighet sätts så måste 
prenumerationer på rehab sättas manuellt. 
 

• Tillgång till avdelningsadministration – Rättighet att lägga till / ta bort 
avdelningschefer, anställda, och prenumerationer på berörda avdelningar. 
 

• Tillgång till medarbetararkivet – ger användaren tillgång till att söka fram frånvaro 
på anställda som avslutats, rekommenderas bara till de som arbetar som 
kundadministratörer. När en anställd är gallrad är den inte längre sökbar.  
 

• Tillgång till företagsadministrationen – Rättighet att hantera organisationen, lägga 
till / ta bort avdelningar, lägga till / ta bort avdelningschefer, hantera kostnadsställen, 
användare, anställda, behörigheter och prenumerationer på alla avdelningar samt på 
företagsnivå. Denna behörighet kan endast sättas av Medhelp. 
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Avsluta användare 

 
 
För att avsluta en användare registreras slutdatum under Period i användarens profil. När en 
användare avslutats inaktiveras användaren och läggs i karantän i 30 dagar. Den avslutade 
användaren finns då under Administration – Användare och valet Borttagna användare. 
Under karantäntiden kan användaren återaktiveras, se följande avsnitt. 
 

Återaktivera avslutad användare 
När en användare avslutats blir användaren borttagen och hamnar i karantän i 30 dagar. 
Under dessa 30 dagar har ni möjlighet att återaktivera användaren. Om användaren inte 
återaktiveras inom 30 dagar hamnar användaren under Gallring. Se följande avsnitt.  
 
Borttagna användare finner du under Administration – Användare - Borttagna användare. 
För att återaktivera en användare klickar du på ikonen Återaktivera, användaren återfår då 
sin tidigare anställning, alla personuppgifter, sjukdata, rehabiliteringsprocesser och 
prenumerationer finns kvar.  
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När du klickat på Återaktivera kommer du till användarens personkort för kontroll om 
uppgifterna stämmer och möjlighet att uppdatera ev. information.  

 

Gallring 
Efter 30 dagar i karantän flyttas användaren automatiskt till Gallring. Användaren ligger kvar 
under Gallring till dess att arbetsgivaren aktivt går in och gallrar användaren. När en 
användare hamnat under Gallring kan denne inte återaktiveras utan måste läggas upp som 
en ny användare vid en återanställning. Vid gallring avidentifieras alla personuppgifter och 
frånvarohistorik ev. dokumentation raderas. Uppgifterna är inte längre sökbara i 
medarbetararkivet. Statistiken påverkas inte av gallringen.    
 
I gallringsfunktionen kan du filtrera efter olika val men även söka fram enskilda användare 
eller ta fram ett resultat efter slutdatum. Du kan välja att gallra samtliga i sökresultatet 
genom att klicka i rutan vid förnamn så att samtliga markeras.  
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Exkludera användare från gallring 

 
Möjlighet finns att exkludera specifika användare för gallring, detta genom att sätta en bock i 
rutan under rubriken Radera inte. Om en användare är markerad som Radera inte blir denne 
inte raderad oavsett om du markerat alla för gallring eller om ni har automatiskt gallring, se 
följande avsnitt.   
 

 
 

Automatisk gallring 

Grundinställningen för gallring är manuell hantering men ni har möjlighet att välja 
automatisk gallring, antingen var tredje eller var tolfte månad. För att lägga på automatisk 
gallring, gå in i fliken Inställning och klicka på Automatisk gallring, välj intervall och klicka på 
Spara. 
 
Precis som vid manuell gallring gallras all frånvarohistorik och annan dokumentation men 
statistiken påverkas inte. Användare markerade Radera inte ligger kvar så länge markeringen 
är kvar.  Inställning för automatisk gallring kan göras av den/de som har behörigheten 
Företagsadministratör. 
  
 
 

 
  
  
 
 



  Sida 30 av 32 

Användarhandledning 

MedHelp Care AB | Marieviksgatan 19, SE-117 43 Stockholm | Tel: 08-528 528 00 | Fax: 08-528 528 99 | info@medhelp.se | www.medhelp.se 

Lägg till avdelning 

 
 
Klicka på + till höger om den avdelning som den nya avdelningen skall ligga under. 
 

 
 
Namnge avdelningen och ange ansvarig chef, chefen måste finnas upplagd som användare. 
Komplettera med CFAR nr och kostnadsställe om detta används. 
 
Klicka på Spara. 
 
Gå sedan till fliken Anställda, där kan anställda läggas till direkt på avdelningen. Klicka på 
Lägg till, om den anställde finns i användarregistret, hämtas informationen automatiskt till 
alla fält. 

 

 

Sök Avdelningar/anställda 

 
 
Här kan man söka på person eller avdelning direkt, eller klicka på önskad avdelning. Då ser 
man vilka anställda som finns på avdelningen under fliken Anställda. För att se detaljerna för 
en specifik anställd, eller för att uppdatera, klickar du på pennan (redigera). För att ta bort 
den anställde, klicka på papperskorgen. Den anställdes information finns då i arkivet och kan 
ses av behöriga användare men visas inte i översikter, listor eller när man söker efter 
personer. 
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Det går att lägga in filter genom att skriva önskat värde i ”Filtrera resultat” och få urval 
presenterat direkt. Genom att klicka på ”Välj kolumner” kan du ta bort eller lägga till 
kolumner som är valbara. Du kan även lägga till anställd i den här vyn genom att klicka på 
”Lägg till” 

Information på avdelning 

 
 
Fliken Anställda visar vilka medarbetare som är knutna till avdelningen 
 

  
 
Under fliken Information på avdelningen anger du namnet på avdelningen och vem som är 
chef på Medhelp kan göra en kundinställning så att avdelningschefer automatiskt får vissa 
rättigheter/behörigheter för sina avdelningar. Kontakta supporten om det är något ni önskar 
lägga till. I information kan ni även lägga in CFAR-nummer (om ni använder det), samt 
kostnadsställe. Under denna flik kan man även ta bort avdelningen. Det går endast att ta 
bort avdelningar som inte har några anställda. Anställda måste antingen flyttas till annan 
avdelning eller tas bort innan avdelningen kan tas bort.  
 
Avdelningar kan läggas till genom att klicka på ”+-tecknet”. Antalet nivåer i 
organisationsträdet är obegränsat. 
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Behörigheter på avdelning/Kontroll av avdelningsbehörigheter 

 
 
Under fliken Avdelningsbehörigheter visas vilka användare som har behörighet till 
avdelningen och vilka typer av behörigheter användarna har. Man kan uppdatera 
behörigheterna genom att klicka på pennan. 

 

Export av användare/anställda 

 
Gå till Administration, markera Företaget eller avdelning som ska exporteras 
 
Klicka på Excelikonen till höger 
 

 
Välj vilken typ av användare som skall exporteras, klicka på Ok. 


