
 
Digitalt verksamhetsstöd för individ och
organisation skapat ur omsorgssituationen

 



Levly grundades med visionen att skapa nya hållbara arbetssätt som lyfter fram möten
mellan människor. Denna vision blev grunden för utförandet - från medarbetaren och ut. Vi
har tillsammans med Främjas* medarbetare tagit fram ett nytt sätt att organisera omsorgen

och underlätta vardagen närmast huvudpersonen (den som mottar stöd). 
 

Med hjälp av digitala verktyg kan vi frigöra kraft till det som ger mening: 
mötet mellan medarbetare och huvudperson.

Utveckling inifrån och ut 

*Främja är ett omsorgsföretag som bedriver LSS boenden och daglig verksamhet Sverige och Norge.

Levly - Ett lärande och systematiskt arbetssätt i nuet 



Synkroniserad omsorg

Avvikelserapporter

Årshjul kvalitetsledning
Rutiner och checklistor
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Organisationen

Logga
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kvalitessäkring 

och analys

från
beställning till
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Analys 

Chatt, Boka, Hjälp
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Planerade aktiviteter
Chatt



En vänlig arbetsledare på fickan

Frigör tid så att medarbetare kan vara
människor

Lyfter kompetens och engagemang hos
medarbetaren



Lyfta
Guidar medarbetare närmast huvudpersonen genom
arbetsdagen. Lagom mängd information just nu!

Planering, kommunikation, information och utbildning på
samma ställe

Checklistan säkerställer att inga arbetsuppgifter missas. Allt
kopplat till genomförandeplanen.

Ger underlag till dokumentation och analys

Tillgängliggör interna rutiner och policys 

Möjlighet till andra plugins och integreringar

Fungerar i mobil och surfplatta

Sammanställer automatiskt listor t.ex. måltider för
fakturering och närvaro



Huvudpersonen (den som mottar stöd) har en egen inlogg.
Ökar delaktighet och samarbete mellan medarbetare och
huvudperson. 

Leva

Möjlig tillgång till genomförandeplan

Rollstyrd kontaktlista

Lugna strategier

Chatt

Planerade aktiviteter i vardagen



Logga
Från beställning till uppföljning. En levande
genomförandeplan som är enkel att förstå både för
medarbetare och huvudperson. Checkarna i Lyfta är knutna
till genomförandeplanen och loggas direkt som underlag för
dokumentation.

Genomförandeplan tillgänglig i telefonen

Underlag för social dokumentation



Årshjul för målstyrning och kvalitetssäkring

Delegera och skapa påminnelser

Skapa rapporter och få statistiskt underlag

Transparens och insyn i hela organisationen 

Webb-baset system. Utför direkt i Lyfta-appen.

Lätt att komma igång. Klipp och klistra eller knyt in befintliga
mallar och dokument �

Leda
Verktyget för organisationens processer och perspektiv. 
Gör det komplexa enkelt. Speciellt framtaget för omsorgsverksamheter.

Bygger på Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9)
samt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1).

Avvikelsehantering och riskbedömning



Säkerhetsstest
Vi utför regelbundna säkerhetsstester av oberoende part för att säkra att ingen information kan kommas
åt utifrån. 

Vi tar IT- och informationssäkerhet på största allvar och gör allt för att våra kunder ska känna sig
trygga med att informationen stannar där den ska vara.

Säkert inlogg
Inlogg sker via personligt Bank-ID för att garantera att endast behöriga personer kan logga in.

Servrar i Sverige
Vi har våra servrar i Sverige på ett säkert svenskt företag. 

Säkerhet



Dokumenterade nyttor med mobila arbetsätt inom omsorg

För medarbetaren
Effektivare arbetsätt som underlättar och frigör tid, minskar stress, förbättrar arbetsmiljö och
välmående, höjer känslan av professionalitet.

För huvudpersonen
Ökar delaktighet och trygghet.

För organisationen
Ökar effektivisering, kostnadskontroll, minskar sjukfrånvaro, förbättrar intern kommunikation,
ökar säkerhet och kvalitet. 

Källor: 
https://www.ri.se/sv/fallstudier/planering-och-rapportering-via-mobilen-minskar-stressen-i-hemtjansten
Socialstyrelsen, 2019, Vård- och omsorgsanalys, 2020a
Kvalitetsrapport 2019. Göteborgs stad



 Grundare och Vice VD
Ekonomie magister

Erfarenhet av utveckling
av system och modeller

inom ekonomi. Stor
erfarenhet inom omsorg.

 

Linnea Strokirk Lilja
Styrelseledamot

Grundare av Främja
Socionom och

omsorgskonstnär
 

Frode Wendelboe
Styrelseordförande

Läkare MBA. 
Erfarenhet av att leda

större vårdverksamheter
 

Florean Pietsch

Vilka är vi? 

VD
Ekonomie magister inom

förändringsledning
Ledare med olika roller

inom optimering av
försäljning

 

Lisette Norman Lexell
Programarkitekt och

utvecklingschef
Har stor bredd inom

programmerings-
språk och system

 

Paul-Erik Lilja



Levla med oss
 

www.levly.se
 

Kontaktuppgifter
Lisette Norman Lexell 

VD
0760 34 22 93

lisette@levly.se


