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MedHelp Care lanserar nya 
uppdateringar i sin plattform
MedHelp Care lanserar nu nya funktioner i sin SaaS-plattform för digital företagshälsovård. Det 
betyder bland annat tydligare dashboard, ett mer användarvänligt webbgränssnitt för sjuk- och 
friskanmälan samt en ny lösning för säker hantering av läkarintyg.

I MedHelp Cares plattform kan användarna administrera och följa frånvaroutvecklingen i realtid. Nya 
funktioner i MedHelps plattform för digital företagshälsa, när det gäller statistikportal och 
funktioner för sjuk- och friskanmälan, ger nu användarna bättre överblick, lättare navigering och 
ökad säkerhet. Det blir även möjligt att ladda upp läkarintyg, vilket gör det både enklare och säkrare 
för användarna. De nya funktionerna i plattformen rullas ut stegvis till samtliga kunder.

”Vår SaaS-plattform är och ska vara ledande på marknaden och därför behöver vi kontinuerligt 
utveckla plattformen för att förbättra användarupplevelsen och skapa mervärde åt kunderna. Vi är 
glada att nu kunna lansera dessa nya funktioner, som också är viktiga för att möjliggöra vidare 
tillväxt”, säger Tobias Ekros, VD på MedHelp Care.

Uppdateringar i sammandrag:

Dashboard
Personliga dashboards ger användaren tydligare överblick av sjukfrånvaroläget och gör att 
användarna enkelt och överskådligt kan följa sjukfrånvaron i sin organisation. Användarna kan 
filtrera och anpassa innehållet samtidigt som inställningarna sparas vid varje inloggning. En 
nyhetssektion som samlar de senaste nyheterna och annan viktig information från MedHelp Care har 
också lagts till.

Webbgränssnitt för sjuk- och friskanmälan
Formulären för sjuk- och friskanmälan har uppdaterats och flödet har förenklats för medarbetare 
både via dator och mobil. Medarbetarna kan nu även se sin egen sjukhistorik.

Menystruktur
Menyn och strukturen i plattformen har uppdaterats för ökad tydlighet och användarvänlighet.

Läkarintyg
MedHelp Cares app stödjer nu uppladdning av läkarintyg. Det underlättar processen för enskilda 
användare och säkerställer säker hantering av känsliga hälsodata. Användaren loggar in med BankID 
eller engångslösenord vilket gör att uppgifterna hanteras säkert utifrån GDPR.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Ekros, VD
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Om Medhelp

Medhelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven 
företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag 
och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, 
GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, 
lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.
 
För mer information, se MedHelp Cares hemsida www.medhelp.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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