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Sammanfattning av resultat 
 

 

Procapita Lifecare skall användas av all legitimerad personal i 
hemsjukvården 

Surfplattan fungera med säker inlogg med SITHS-kort 

Procapita LifeCare ska användas vid läkarkonsultationerna eftersom de till 
stor del sker utanför den legitimerade personalens fasta arbetsstationer. 
Ordinationer ska dokumenteras direkt och stämmas av med läkaren vilket 
betydligt ökar kvalitet, effektivitet och säkerhet 

Surfplattan ska även finnas med vid övrigt arbete utanför den fasta 
arbetsstationen så att extra resor mm. minimeras. 

Målet med projektet är att ny teknik kan förenkla vardagen för både 
personal och patienter. Även påvisa att vi får kvalitativa, ekonomiska och 
arbetsmiljömässiga vinster kommer det att bli lättare att få politiker, 
ledning, och operativ personal att satsa mer av sina resurser på området 
eHälsa.  

Målet med projektet har varit att testa Procapita Lifecares mobila Hälso 
och Sjukvårdsdokumentation. 

Erfarenhet av projektet är att projektet har försenats på grund av sena 
leveranser och hur program fungerar. 
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1. Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Att syftet med projektet har varit att via mobilt dokumentationssystem 
avsevärt höja patientsäkerheten genom att korrekt information kan inhämtas 
på plats. En positiv sidoeffekt blir också en förbättrad arbetsmiljö för 
personalen då negativa stressfaktorer elimineras genom dessa arbetsmål 
uppfylls: 

Procapita Lifecare ska under projekttiden användas av all legitimerad 
personal i hemsjukvården 

Surfplattan ska ha säker inlogg med SITHS-kort (dubbel autentisering) 
 
Procapita LifeCare ska användas vid läkarkonsultationer. Dessa sker 
oftast utanför den legitimerade personalens arbetsstationer. 
 
Ordinationer ska dokumenteras direkt och stämmas av med läkaren. 
Ger ökad kvalitet, effektivitet och säkerhet 
 
Surfplattan ska även finnas med vid övrigt arbete utanför de fasta 
arbetsstationerna så att extra resor och dubbeldokumentation 
minimeras 
 
Alla ovan nämnda arbetsmål är uppnådda. 

 

 

1.2 Aktiviteter 
 

 Projektgruppen har bestått av kommunens Hemsjukvård och It-enheten. 
Projektmöten har hållit med It-chef och Projektledare 

 Projektledare har haft kontakt med Götene kommun för visst 
erfarenhetsutbye 

 Projektgruppen har haft möte med Tieto inför avtalstecknande av Lifecare. 

 Projektledare har haft möte It-strateg om Tietos checklista för Lifecare-
konceptet. Modulen kräver tvåfaktorsinloggning med SITHS-kort. 

 Installation och information avseende Lifecare hemsjukvård skedde på 
distans. Vi fick en checklista från Tieto. 

 Kommunens It-enhet beställde surfplattor. 
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 Ledningsgruppen i Ed beslutade att köpa in fyra surfplattor till legitimerad 
personal. 

1.3 Ekonomisk redovisning 

 

Tidsåtgång i projektet beräknades till totalt 220 timmar. Stimulansmedel har 

beviljats med högst 75 000 kr. Till och med november har vi använder tiden och 

under januari har ytterligare tid lagts i projektet. 

Utöver arbetstid står kommunen för kostnader för surfplattor, programvara och 

abonnemang. 

Arbetade timmar 220 x 500 kr = 110 000 kr 

Surfplattor och kortläsar: 37 595 kr 

Modul engångskostnad 30 000 kr, licenskostnad till Tieto 4500 kr/månad och 

surfabonnemang 4G ca 110 k/ månad. 

Totalt: 177 600 kr 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Information har skett till  Ledningsgruppen.  

 Information har skett till Socialnämnden i Dals-Eds kommun. 

 Information till samtlig berörd personal 

 Dals-Ed har inga enskilda utförare 

 Samliga sjuksköterskor och Rehabpersonal har varit med att fatta 
beslut om satsning på Mobil doumentation 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Projektledare har skickat in statusrapporter under projektet. 

 Deltagit vid spridningskonferensen 

2.3 Leverans 

Hur ska övriga kommuner inom Västra Götaland få störtsa möjliga nytta av 
ert arbete, vad levererar ni i form av t.ex: 

 Rutiner 

 Utbildningplan 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

 På sikt bedömer vi att mobil dokumentation ger kvalitetshöjning högre effektivitet. 

Projektet har gett vissa erfarenheter av att man slipper resor till kontoret eller 

ringa kollegor för att hämta in information från journaler. 

 Projektet såg enkelt ut, men har påverkats av försenade leveranser och tekniska 

problem, vilket påverkat projektets genomförande och resultat. 

 Fungerande anslutningar Internet med 4G SIM-kort och Wi-Fi är nödvändigt. 

 För framtida mobila utveckling är det viktigt med en fungerande infrastruktur i 

form av bredband och 4G-nät. Trådlöst nätverk och mobiltäckning är en viktig 

faktor.  

3. 2 Överlämning / Förvaltning 

 Inga förslag kan ges på grund av för litet underlag 

 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Utvärdering av projektet efter att vi provat under längre tid och att flera personer 

kan yttra sig. 

En framtida utveckling att tillföra NPÖ och Mobilus. 


