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Sammanfattning från testgruppens enkät 

 

Enheternas användbarhet 

 Läsbarheten är funktionell på samtliga enheter, men mer önskvärt med lite 
större enhet. Däremot anses skrivbarheten på mobiltelefoner som mindre 
anpassat för ändamålet. Samma problem har funnits med inloggningen, då det 
anses som väldigt smått på en mobiltelefon. Skrivbarheten är bättre på en 
surfplatta, men helst önskas ett separat tangentbord till enheten. 
  

 Finns en del brister i täckningen över kommunen. Största problemen har varit 
inomhus. Där har internetanslutningen varit kraftigt begränsad. 
 

 Personalen önskar högre användarvänlighet i vissa av de mobila enheterna.  
Surfplattor med Windows som operativsystem anses ha för små knappar, man 
måste i så fall använda en mus.  
 

 Testgruppen har haft problem med utloggningen under större delen av 
testperioden. Detta är nu åtgärdat.  
 

 Egen utrustning skulle för personalen ge möjlighet att kunna läsa och ta del av 
information på väg till jobbet. En tidsbesparing som istället kan läggas på 
vårdtagaren. (Bussåkande personal, egen anm.). 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 även önskemål om att 
kunna dokumentera på plats för att kvalitetssäkra dokumentationen.  
 

MC Webb – åsikter om programmet 

 Ingen åtkomst till dokumentation som är äldre en 60 dagar är ett stort problem 
för både HSV- och hemtjänstpersonal. (Det kommer att åtgärdas till nästa 
version av Magna Cura webb, egen anm.).  
 

 Önskemål för utvecklingsområden från testgruppen som berör möjlighet att 
kunna skriva dokumentation, ett mer användarvänligt gränssnitt vid läsa 
dokumentation samt åtkomst till kalenderfunktionen. ( I nästa version av 
Magna Cura webb är gränssnittet förenklat samt att skrivmöjlighet i version 1 
kommer att finnas med om vi beställer det. Kalenderfunktionen finns med som 
utvecklingsområde från leverantören men är ej inplanerat, egen anm.). 
 

 Kommer bli mer självgående som hemtjänstpersonal då man inte behöver 
ringa in till sjuksköterska, samordnare m.fl. för att få uppgifter från social 



 
 

dokumentation, telefonnummer till anhöriga osv.  
 

 Testgruppen anser att nyttan med åtkomst till huvudbild, dokumentation och 
meddelanden är till stor nytta för verksamheten. 
 

Övriga tänkbara/ önskvärda användningsområden 

 Åtkomst till GPS/kartfunktion, FASS, Klara/ SVPL, Pascal, Sesam LMN. 
 

 Daglig planering i mobilen istället för på papper. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


