
  

Vad är DokApp? 
DokApp är en tjänst som på ett handfast och enkelt sätt skapar möjlighet för dig som 
assistansanordnare att få ett fungerande kvalitetsarbete. Inte bara något på papperet utan något du 
verkligen har nytta av i det dagliga arbetet.  

Du får hjälp att formulera, dokumentera och följa upp uppdrag utifrån individens önskemål och 
behov. Vi har utgått från att uppdragets kvalitet bör bedömas utifrån vad den assistansberättigade 
och/eller dennes anhöriga tycker snarare än vad verksamheten självt anser.  

Genom den input du får från assistenter skapas information och statistik som du sedan använder för 
att kontrollera att både enskilda uppdrag och verksamheten i stort fungerar som du har tänkt.  

Du laddar upp de mallar och dokument verksamheten ska använda så att det aldrig riskerar att bli 
inaktuella dokument som går ut. På assistansanvändarnivå kan dokument också laddas upp för att 
säkra viktiga rutiner hos dem som behöver det.  

I DokApp syr vi ihop dokumentationen med ledningssystem och gör det både enkelt och lätt med 
uppföljning av såväl verksamhetens kvalitet som enskilda uppdrag.  

Men hur funkar det då? 
Kort beskrivet lägger verksamheten in sitt ledningssystem i DokApp. Det finns möjlighet att välja ett 
befintligt ledningssystem som sedan anpassas för den egna verksamheten. Verksamheten 
bestämmer vem som ansvarar för varje process och/eller varje aktivitet, kan lägga till egna processer 
och även ändra/lägga till eller ta bort aktiviteter i processen. Verksamheten kan också lägga till 
skriftliga rutiner för varje aktivitet. Därefter läggs era uppdragsgivare in, de assistansberättigade. 
Varje assistansberättigad har sin egen huvudsida.    

Den ansvarige för ett uppdrag tar reda på vad kunden önskar få ut av uppdraget. Detta klargörs 
skriftligt i form av målbeskrivningar, rutiner och/eller arbetsbeskrivningar.  

De anställda som ska utföra uppdraget får instruktioner via DokApp i sin mobil, padda eller laptop. 
För varje uppdrag tydliggörs vad som ska utföras och vilka uppgifter som är av den karaktären att de 
ska rapporteras som avvikelser. Vi anser att den som behöver assistansen  också ska veta vad de 
personliga assistenterna kommer att dokumentera för att skapa trygghet i relationen.  



Avvikelsehantering 
Avvikelser registreras av de personliga assistenterna genom några enkla klick på mobilen. Vår 
erfarenhet är att det ofta är här det brister. Personal har svårt att veta vad som ska dokumenteras 
och hur det ska se ut.  

Avvikelserna skickas till den eller de personer som verksamheten har bestämt är ansvariga för dels 
uppdraget, dels den process som avvikelsen hör till.  Den personliga assistenten kan i sin app följa hur 
arbetsgivarens arbete med avvikelsen fortskrider och får på så sätt ett kvitto på sitt arbete.  

De anställda kan även kontakta arbetsgivaren i andra frågor som verksamhet lägger till i appen. 
Meddelanden från appen landar hos berörd personal i verksamheten och kan därefter läggas i 
verksamhetens eller kundernas dokumentation. Därifrån är det enkelt att ta ut statistik. 

Genom den helt unika och individuella anpassningen efter varje assistansuppdrag gör vi det möjligt 
att utföra uppdraget precis som kunden, den som är i behov av stöd och service, önskar. ”Onödig” 
dokumentation faller bort och kunden kan känna sig trygg i att bara det man har överenskommit 
dokumenteras om det fallerar  

DokApp skapar engagemang från gräsrotsnivå eftersom tydligheten i arbetsuppgifter och vad den 
enskilde vill ha utfört gör det enkelt att förstå sitt uppdrag. DokApp är ett kraftfullt verktyg som 
samtidigt är mycket enkelt att använda.    

Prisbild 
I DokApp betalar du för de assistansuppdrag du lägger in, vare sig mer eller mindre. Priset per 
uppdrag blir billigare ju fler personer du lägger in men du behöver aldrig vara orolig för någon 
tröskelkostnad om du lägger in nya uppdrag.  

Upp till 5 uppdrag  1200 kr ex moms per uppdrag och år 
6 – 20 uppdrag 1000 kr ex moms per uppdrag och år 
21 – 40 uppdrag   850 kr ex moms per uppdrag och år 
41 – 100 uppdrag   750 kr ex moms per uppdrag och år 
101 -     600 kr ex moms per uppdrag och år 
 
Om du vill använda det inbyggda ledningssystemet med mängder av mallar, länkar och förinlagda 
förslag till processer, aktiviteter och egenkontroller betalar du en startavgift på 20 000 kronor. Lägger 
du istället in ditt egna ledningssystem tillkommer ingen startavgift.  
 
OBS! Under hela 2019 betalar du endast 50% av startavgiften! 
 
 
 


