
 

 

Kontinuitetsplan för digitalt mobilt arbete (exempel från SDF) 
 

Rutinerna ska vara kända av berörda chefer och användare. All personal som ska använda 

mobil arbetsplats ska ha genomgått introduktion ”Mobil arbetsplats”.  

Rutinerna ska vara tillgängliga även vid avbrott. Förvaras i pärmen med felanmälan/krisplan. 

 

Rutin för förvaring av mobil utrustning.  

Den mobila enheten ska vara dockad för att ladda batteriet när den befinner sig på kontoret. 

Datorn får endast användas i tjänsten. 

Utanför verksamhetens lokaler ska den mobila enheten alltid hållas under uppsikt. Förvara 

den alltid på ett säkert sätt när den inte används.  

Utgå ifrån att den mobila utrustningen är stöldbegärlig, arbeta stöldförebyggande! 

Den mobila enhetens hårddisk är krypterad vilket garanterar att informationen inte går att nå 

utan konto och lösenord.  

Under transport bör mobil utrustning vara nerpackad för att inte skadas av fukt eller stötar. 

Vid transport i bil ska mobil utrustning vara nerpackad för att inte skada någon vid t.ex. 

inbromsningar. Att använda den mobila enheten vid färd kan medföra skada vid t.ex. 

inbromsning. Stanna fordonet helt innan du tar fram och kopplar upp den mobila enheten. 

 

Rutin för förlust av mobil utrustning  
Spärr av SIM kort? Ring Intraservice. 

Förlust/stöld av mobil utrustning? Polisanmäl och spärra datorn hos Intraservice. 

 

Rutin för avbrott av mobil åtkomst.  

Det kan finnas flera anledningar till avbrott; ingen ström, dålig mobiltäckning.  

Rutin och laddning av batteri. Mobil utrustnings batteri ska normalt hålla ett arbetspass.  

Ta reda på hur mobiltäckningen ser ut lokalt och informera om WiFi/3G/4G täckning och hur 

jag som användare hanterar övergångar mellan olika nätverk 

(lathund/introduktionsutbildning). 

Vid avbrott följs ordinarie kontinuitetsplan för patientjournal. 

 

Support Intraservice  
Intraservice support sköter support på mobil utrustning för mobil arbetsplats på samma sätt 

som för övriga datorer.  

 

Introduktion ”Mobil arbetsplats” 

 Vad innebär lösningen 

 Handhavande av Windows8, mobil anslutning, lathund 

 Genomgång av kontinuitetsplan för mobilt arbete 

 Supportfrågor Intraservice support 

 Handhavandesäkerhet med exempel t.ex. lämna inte kortet i datorn, vem hänvisar jag 

till i frågor om säkerhet 

 Ingående applikationer 

 Avgränsningar och restriktioner  

 Rutiner 

 DISA 


