
TIME CARE POOL WEBB 
 
Öppna Time Care Pools webbsida 

Du kommer till Time Care Pools webbsida genom att skiva in följande adress direkt i webbläsaren: 
http://timepoolweb.linkoping.se  
 

 
 
Inloggning 

Nu ska du logga in. Du använder det användarnamn och lösenord som du har fått av din 
administratör. Du bör byta lösenord till det som du vill ha. Lösenordet ska bestå av minst 12 tecken 
och innehålla både stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. 
 

Personlig kalender (ikon i vänsterkolumnen) 

 
 
I denna del av programmet registrerar du vilka dagar, och vilka tider på dessa dagar, som du kan 
jobba. Det är viktigt att du registrerar din tillgänglighet här. Om du inte gör det, så kommer 
bemanningsassistenterna inte att få upp dig vid sökningar och kan därmed inte boka dig på 

http://timepoolweb.linkoping.se/


arbetspass. Viktigt är också att du uppdaterar din kalender om det sker förändringar, så att du inte 
anger att du kan jobba en dag du inte kan eller vice versa.  
 
Du kan inte ta bort tillgänglighet för de klockslag du har ett bokat pass eller tillgänglighet som ligger 
bakåt i tiden. Du kan registrera tillgänglighet långt fram i tiden, dock längst t.o.m. din sista 
anställningsdag. Det brukar vara vanligt med en framförhållning på cirka två månader.  
 

Knappen Anmäl tillgänglighet 

När du klickar på denna knapp öppnas ett nytt fönster och där anmäler du hur du vill vara tillgänglig 

för jobb. 

 

 
Här väljer du när din tillgänglighet ska börja respektive sluta. 
Om du bockar i rutan vid ”heldygn” väljer du att din tillgänglighet ska vara från 00:00 – 24:00, alltså 
hela dygnet. Tänk på att lägga tillgänglighet som täcker dygnsbrytet om du vill jobba nattpass; t ex 
21-07.  
 

Intervall 

Här väljer du inom vilket datumintervall som du vill lägga till din tillgänglighet. 
Du måste välja både ett startdatum och ett slutdatum. Om du vill lägga in tillgängligheten endast för 
en dag så ska både startdatum och slutdatum vara samma.  
 
Anmäl bara för följande veckodagar 

Bocken som är framför veckodagarna innebär att du lägger din tillgänglighet på de veckodagarna 
inom det datumintervallet. Om du inte vill vara tillgänglig på t ex onsdagarna i ditt datumintervall, 
måste du bocka ur bocken i rutan framför ”onsdag”. 
 

Upprepa var 1 vecka 

Upprepa var x vecka, betyder om det står en 1:a i rutan att de val du gjort kommer att kopieras ut 
varje vecka. Om det står en 2:a så betyder det att kopiering kommer att ske varannan vecka. 
Om du önskar lägga din tillgänglighet mycket varierande över veckorna, så är det enklaste att du 
istället gör det dag för dag, se nedan.  
 



Tillgänglighet direkt i din personliga kalender 
Om du bara vill lägga till en dags tillgänglighet kan du göra det smidigare genom att klicka på den 
dagen i din personliga kalender. Nedanstående ruta kommer då upp. 

 

Här väljer du mellan vilka tider du vill vara tillgänglig alternativt bockar för ”Heldygn”. Klicka därefter 
på ”Ok”. 
 

Ta bort tillgänglighet 

Du kan inte ta bort tillgänglighet på de klockslag som du har blivit bokad för ett vikariepass. Tider före 
och efter pass kommer att tas bort, men inte under de tider som vikariepasset är. Du kan således inte 
”avboka” ett tilldelat pass genom att försöka ta bort tillgängligheten. 
 

Knappen ”Ta bort tillgänglighet” 

När du klickar på denna knapp öppnas ett nytt fönster och du kan då ta bort tillgängligheten. 

Du kan endast ta bort tillgänglighet mellan två datum. Om du vill ta bort tillgänglighet för en dag så 
skriver du in samma datum i båda fälten. Vill du ta bort endast en del av en dags tillgänglighet kan du 
inte använda denna funktion utan det görs direkt i din personliga kalender genom att klicka på den 
aktuella tillgänglighetstiden.  

 



Ändra tillgänglighet 

Du kan ändra din tillgänglighet genom att klicka på tillgänglighetstiden direkt i din personliga 
kalender genom att klicka på den aktuella dagen. Ett nytt fönster öppnas och där kan du ändra 
klockslagen för tillgängligheten eller ta bort hela tillgänglighetspasset. 

Personal (ikon i vänsterkolumnen) 

 

I denna programdel kan du se vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Vissa av dem kan du 
ändra själv, andra inte. Detta är en inställning som din bemanningsassistent har gjort. Om något inte 
stämmer eller du undrar över något, kontakta Bemanningscentrum. 
 

Fliken önskemål 

 

I fliken önskemål kan du skriva allt som kan vara bra för oss på Bemanningscentrum att veta ur 

bemanningssynpunkt, t.ex. varför du inte är tillgänglig en tid.  

Fliken saldo 

 

För varje månad som du markerar dig som tillgänglig, kommer månaden upp som en rad i denna 
programdel. Direkt på raden ser du start‐ och slutdatum. Klicka på texten ”välj” i tabellen, för att få 
upp saldon för den månaden du vill se. Ditt saldo visas för respektive anställning, oftast har du minst 
två anställningar (vikariat och allmän visstidsanställning). 



Intresseanmälan (ikon i vänsterkolumnen) 

 
I denna programdel kan du se alla pass som finns lediga på de arbetsplatser du är knuten till. Det kan 

vara bra om du vill se pass som finns längre fram då du inte har hunnit lägga in tillgänglighetstid. Det 

finns inte alltid pass att visa här utan endast de som inte har kunnat bokas med någon ännu. 

Välj det datumintervall inom vilket du vill se pass och klicka ur bocken ur rutan ”visa endast pass där 

jag har tillgänglighet”.  

De pass som finns lediga kommer upp i listan och du kan anmäla intresse på dem genom att trycka på 

knappen ”anmäl”, programmet lägger då tillgänglighet automatiskt åt dig. Observera att en 

beställning kan innehålla flera pass, klicka i så fall på arbetsplatsen för att se alla tiderna. När du 

intresseanmäler dig på en beställning som innehåller flera pass blir du automatiskt tillgänglig på 

samtliga pass. Om du endast kan jobba några pass eller delar av dem så får du istället lägga in 

tillgänglighet i din kalender. 

Observera att programmet lägger in tillgänglighet när du anmäler dig på ett pass men tar inte bort 

den om du sedan avanmäler dig på samma pass. Då måste du manuellt gå in i kalendern och ta bort 

tillgängligheten.  

Om du undrar något eller stöter på hinder med programmet så kan du vända dig till LK Data på 

telefonnummer 013-206969. 

Lycka till! 

Vänliga hälsningar Bemanningscentrum 


