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Sammanfattning av resultat  

Projektets uppdrag att leverera en möjlighet till säker mobil åtkomst av 

dokumentation för hemtjänst och hemsjukvård har genomförts. Den stora 

utmaningen som ligger framför oss är att arbetssätt också behöver utvecklas för att 

bäst kunna nyttja tekniken. Att förändra sitt sätt arbeta på och att tänka nytt är en 

process som behöver sin tid för att mogna fram. Det kommer med största 

sannolikhet att krävas resurser/ införandeprojekt i verksamheten för att mobil 

dokumentation ska bli en varaktig framgång. 

Utifrån testgruppens enkätsvar kan man konstatera att läsbarheten är funktionell 

på samtliga prövade enheter men att det är bekvämare med de enheter som har 

större skärm. Skrivbarheten anses dock vara sämre på mobiltelefoner än på 

läsplattor men allra helst önskas surfplattor med tangentbord.  

Det finns en del brister i täckningen utomhus i kommunen, men det största 

problemet har varit att internetanslutningen inomhus hos vårdtagarna varit kraftigt 

begränsad. 

Möjligheten att kunna läsa på innan eller under ett besök hos en vårdtagare ses 

som en stor tillgång för att säkerställa att inga insatser missas, men det finns också 

önskemål om att kunna dokumentera på plats för att kvalitetssäkra 

dokumentationen. Flera anser att man att man som hemtjänstpersonal blir mer 

självgående då man inte behöver ringa till en sjuksköterska och/ eller samordnare 

för att få uppgifter om t. ex telefonnummer till anhöriga och information från den 

sociala dokumentationen. Testgruppen har även förslag på utvecklingsområden 

som berör möjligheten till att kunna skriva dokumentation, ett mer 

användarvänligt gränssnitt för att kunna läsa dokumentation samt att man önskar 

åtkomst till kalenderfunktionen. (I nästa version av Magna Cura webb är 

gränssnittet förenklat samt att skrivmöjlighet i version 1 finns med ifall vi 

beställer den; egen anm.). Man ser även utvecklingpotential för mobila enheter för 

åtkomst till FASS, GPS och kartor, Pascal, Sesam LMN och daglig planering mm. 

Budgeten har överskridits då projektgruppens tid varit underkattad. Framför allt 

beroende av att tekniktester och iordningställande av enheter med olika 

webbläsare och operativsystem har varit av större omfattning än beräknat. 

Webbläsarinställningar genererar mycket förarbete innan de kan fungera relativt 

smärtfritt på olika enheter. Risken för tids- och resursbrist var dock en del av 

projektets risk- och sårbarhetsanalys. 

Utöver detta så var spridningskonferenserna av större omfattning än vad projektet 

förväntat. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Det yttersta effektmålet i projektet var att möjliggöra en säker och tillgänglig 

dokumentation i det vårdnära arbetet. Det målet kan anses vara uppfyllt. 

Arbetsmålen omfattade tillskapandet av en möjlig kommungemensam plattform 

för tvåfaktorsinloggning, att testa flera olika tvåfaktorsval på telefoner, surfplattor 

och bärbara datorer samt att tillskapa en testgrupp för bedömning av tekniken. 

Alla tre arbetsmål har uppfyllts. 

1.2 Aktiviteter 
 Alla grupper inom projektet har haft möten och erhållit information enligt plan. 

Projektgruppen har dock behövt mer mötestid än den prognostiserade, då 

teknikarbetet krävt mer resurser för att nå målet med att ha så lite störningar som 

möjligt för testgruppen. 

 Inköp av testutrustning har skett inom ramen för egenfinansiering. Att hitta 

utrustning för rimlig kostnad som klarade våra krav på inbyggda kortläsare, 

olika operativsystem och inbyggt modem har varit en utmaning i sig och krävt 

en hel del resurser från projektgruppen. 

 Serveruppsättning och programvara har installerats och finns på plats i 

kommunens egen serverhall. Både testuppsättning och skarp drift har hanterats. 

 Tekniska tester/ workshops har utförts av projektgruppen själva och tillsammans 

med leverantörer. Bl a har workshops hållits tillsammans med Pulsen för att 

möjliggöra tvåfaktorsinloggning.  

 Integration mellan PortWise (kommunens befintliga programvara för 

inloggning) och Svensk e-identitets säkerhetslösning för mobila enheter (Mobilt 

SITHS) har genomförts. Denna lösning är inte permanent. Under våren har vi 

möjlighet att testa lösningen utan licenskostnad. 

 Testgruppen (15 pers) har vid tre tillfällen återrapporterat hanterbarhet och 

funktionalitet via enkätverktyg.  

 Projektgruppen har deltagit med monter och seminarium i de båda 

spridningskonferenserna som VästKom arrangerat.   

 Löpande dokumentation i genomförandet har skett. 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Budgeten har inte kunnat hållas för den del som gäller projektgruppens arbetstid. 

Arbetet med att få tekniken på plats och att genomföra alla tester och justeringar i 

bl a webbläsare och kataloger har tagit mer tid än beräknat. Utöver det har 

projektgruppen lagt mycket arbets- och restid på konferenserna vilka inte var 

medräknade i den ursprungliga budgeten. Testgruppens tid för skarpa tester av 

utrustning och applikation var inte inräknade i prognosen, därav något högre 

kostnad. För total ekonomisk redovisning, se bilaga 1. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

 

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Information på kommunens intranät har skett. 

 Flertalet arbetsgrupper har informerats löpande. 

 Mailinformation har gått ut till berörda. 

 Annan kommunal förvaltning har varit inbjuden och deltagit i 

referensgruppsmöten. 

 Eftersom projektet avgränsades till enbart verksamhet inom kommunal 

regi så har ingen officiell information lämnats till de externa företagen. 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Inlämnande av månatliga statusrapporter till ansvarig på VästKom inom 

Mobilitetsområdet. Dessa har publicerats på avsedd hemsida. 

 Deltagande i spridningskonferenser. 

2.3 Leverans 

För att övriga kommuner inom Västra Götaland ska få största möjliga nytta av 

arbetet så levererar  projektet följande: 

 Specifikation/ tekniska förutsättningar för en kommunal mobil plattform 

som vid behov stödjer tvåfaktorsinloggning och kontaktuppgifter vid 

frågor (bilaga 2). 

 Digitala redovisningar till VästKom via månatliga rapporter som 

presenterats på webben.  

 Förslag på diskussionsunderlag/ grund för rutinskrivning för hantering av 

mobila enheter i arbetet (bilaga 3). 

 Nödvändiga förutsättningar och beslut kan man ta del av under 3.3. 

 Redovisning/ lista på testad utrustning (bilaga 4). 

 Sammanställning av testgruppens enkätresultat (bilaga 5).  
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Svårigheter/svagheter 

• Det tog tid och var inte helt enkelt att hitta passande testutrustning. 

• Vi saknade riktlinjer för hur man som anställd får hantera mobil utrustning. Det 

resulterade i att projektgruppen skapade ett diskussionsunderlag/rutinförslag för att 

kunna hantera detta under testperioden. 

• Det var svårt att i förväg uppskatta tiden och behovet av tester och tekniska 

justeringar. Att göra tekniktester på olika typer av ny utrustning såsom läsplattor, 

telefoner och bärbara datorer har tagit sin tid. Med flera olika webbläsare så krävs 

specialanpassningar, hantering av otaliga felmeddelanden med tillhörande 

felsökningsarbete. Projektgruppens möten och arbetstid har därför underskattats men 

det var en av de kalkylerade svagheterna i projektets risk- och sårbarhetsanalys. 

• Personalen har i dagsläget inga egna arbetsmobiler/ personliga enheter varvid de ställt 

de egna mobilerna till förfogande under testperioden för att kunna pröva sms-

inloggning. Det är något man behöver se över innan man använder den 

inloggningslösningen permanent. 

• Första versionen av Magna Cura webb hade fel i behörighetsdelen vilket orsakade en 

försening för testgruppens uppstartsarbete och en liten förkortning av testtiden. Det 

ingick också som en svaghet i risk-och sårbarhetsanalysen som gjordes i 

projektbeskrivningen och hanterades enligt plan. 

Framgångsfaktorer/styrkor 

• Projektgruppens sammansättning av centrala tekniker och personal med 

versamhetskännedom från förvaltningen har varit en styrka och kan rekommenderas 

för liknande projekt. 

• Aktivitetsplaneringen och riskanalysen har varit god och till stor nytta. 

• En framgångsfaktor för att få ett bra underlag för fortsatt mobilitetsarbete har varit att 

testgruppen deltagit genom frivillig anmälan samt att deltagarna representerat flera 

personalkategorier.  

• Vi har arbetat med kända konsulter som kan vår IT-miljö. 

• En mycket bra erfarenhet som också kan rekommenderas för andra projekt är att 

arbeta med workshops tillsammans med externa konsulter. Det är väl utnyttjad tid som 

ger snabba resultat och som samtidigt ger ett lärande vilket sedan ägs av den egna 

organisationen. 
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3.2 Överlämning/Förvaltning 

Vård och äldreomsorgens förvaltningschef är projektägare och förvaltande 

mottagare av projektresultatet. Projektet redovisas för projektmottagare, 

ledningsgrupp och styrgrupp. Förutom projektrapporten kommer ett förslag på 

handlingsplan för fortsatt mobilitetsarbete inom vård och äldreomsorgen i 

Alingsås att lämnas till förvaltningens ledningsgrupp. 

Projektets uppdrag att leverera en möjlighet till säker mobil åtkomst av 

dokumentation för hemtjänst och hemsjukvård har genomförts. Den stora 

utmaningen som ligger framför oss är att arbetssätt också behöver utvecklas för att 

bäst kunna nyttja tekniken. Att förändra sitt sätt arbeta på och att tänka nytt är en 

process som behöver sin tid för att mogna fram. Det kommer med största 

sannolikhet att krävas resurser/ införandeprojekt i verksamheten för att mobil 

dokumentation ska bli en varaktig framgång. 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

I projektets målbeskrivning angavs en förhoppning om framtida möjlighet för 

personalen att få ”dokumentera av sig”i anslutning till ett hembesök. Magna Cura 

webb (Pulsen), håller i dagsläget på att utveckla skrivfunktionen som kommer att 

vara möjlig att köpa in som modul under 2015. Testgruppen har varit enig i att det 

är en förutsättning för nytta i verksamheten att kunna skriva dokumentation, inte 

bara läsa. Nedanstående punkter återstår att ta ställning till/ arbeta vidare med: 

 Fastställelse av den mobila plattformen för drift, (central IT).  

 Ta ställning till/ fastställelse av möjliga mobila enheter att beställa till 

verksamheten, (förvaltning och central IT i samverkan). 

 Behov av central hantering av mobila enheter (MDM*), ((central IT)). 

 Skriva avtal med Svensk e-identitet gällande licenser av mobilt SITHS för 

integrationen med PortWise, (central IT). 

 Ta ställning till inköp/ driftavtal med Pulsen angående skrivafunktionen i 

webbmodulen, (förvaltningen). 

 Rutiner för att hantera HSAid:n och mobilnummer i den centrala 

katalogen, (central IT och förvaltning i samverkan). 

 Upprätta centrala styrande dokument för hur man som användare får 

hantera kommunala mobila enheter utifrån sekretesslagstiftning, 

Personuppgiftslagen, hur man använder olika sociala medier etc. 

 Utveckling av arbetsätten ute i verksamheten för att bäst kunna nyttja den 

mobila tekniken, (förvaltning). 
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