
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Mobila Arbetssätt 

Sammanställning av krav för tjänsten Mobil Arbetsplats för Hemsjukvården 
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1 Bakgrund 

Leveransen av en Mobil Arbetsplats för Hemsjukvården genomförs som ett delprojekt 

inom huvudprojektet Mobila Arbetssätt. 

Tjänsten skall möjliggöra för personal inom hemsjukvården i Göteborgs Stad att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter mobilt på ett säkert och användarvänligt sätt. 

 

2 Mål 

2.1 Verksamhetsmål - effekter 

Huvudprojektets övergripande mål består av tre delar: 

 Försörjningen av information och funktionalitet skall kunna ske utifrån 

verksamhetens behov av säkerhet, flexibilitet och mobilitet. 

 Val av enhet (exempelvis dator, surfplatta, smarttelefon) skall kunna 

situationsanpassas efter verksamhetens och den enskilde användarens behov. 

 Tydlighet gällande vilken funktion och kostnad som erhålls utifrån de val som 

görs i verksamheten. 

2.2 Tjänstens mål och förväntat resultat 

Framtagningen av tjänsten Mobil Arbetsplats för Hemsjukvården är en viktig del i 

arbetet för att nå dessa mål. 

 Innehållet i tjänsten skall vara anpassat efter de behov verksamheten har 

avseende säkerhet, flexibilitet och mobilitet. 

 Den hårdvara som erbjuds i tjänsten skall vara utvald för att uppfylla de behov 

som finns hos de utvalda personalgrupperna inom hemsjukvården. 

 Det skall vara tydligt för den som beställer tjänsten vad som ingår och vad den 

totala kostnaden är. 

 

3 Aktörer 

Den huvudsakliga målgruppen är legitimerad personal anställda inom hemsjukvården i 

Göteborgs Stad.  Detta innefattar tre yrkeskategorier: 

 Sjuksköterskor 

 Fysioterapeuter 

 Arbetsterapeuter 

Den andra målgruppen är de som ska beställa tjänsten, vanligtvis närmaste chef eller 

administrativ personal. 

 

4 Begrepp och vokabulär 

Nedan följer några begrepp och ord som används i detta dokument och kan vara bra att 

känna till. 

App En applikation som körs på mobiltelefon eller surfplatta. 

Disaster recovery   Säkerställer IT-miljöns förmåga att upprätthålla en acceptabel 

servicenivå även vid extraordinära händelser. Den tekniska realiseringen 

av kontinuitetsplaneringen (katastrofplaneringen , kallas även ”Disaster 

recovery”). 
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Enhet Enhet syftar i detta dokument på någon typ av IT-utrustning som kopplas 

in till stadens system.  Andra vanliga beteckningar för detta är klient eller 

device. 

E-tjänstekort   E-tjänstekortet är en fysisk och elektronisk id-handling som höjer 

säkerheten vid inloggning till olika datorsystem, se även SITHS nedan. 

MDM ”Mobile Device Management” är en mjukvara för att administrera och 

övervaka mobila enheter inom en organisation. 

Signering Metod för att elektroniskt underteckna.  En elektronisk signatur styrker att 

den som skrivrit under är den som han eller hon påstår sig vara samt att 

informationen inte har förvanskats.  I och med de avtal som finns gäller 

SITHS-certifikat för signering i detta fall  

Single Sign On  Single sign-on (SSO) är en metod inom sammansatta datasystem för att 

hantera användare med aspekt på användarbehörighet och 

användarverifiering, så att dessa användare endast behöver logga in en 

enda gång för att nå de system som är anpassade till tjänsten. Fördelen för 

användaren är att man inte behöver hålla reda på flera inloggningar med 

olika lösenord. 

SITHS ”Säker IT inom Hälso- och Sjukvård” (SITHS) är en tjänstelegitimation 

för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat 

användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för 

både personliga och företagsspecifika ändamål och för 

inpasseringskontroll. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-

hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart 

du än befinner dig i landet. 

SITHS-kort används i dagsläget för inloggning till KLARA SVPL och 

Pascal. 

Surfplatta Hittills har en surfplatta oftast varit liktydigt med en iPad från Apple, men 

vi kan förvänta oss att få se ett ökande antal enheter från andra tillverkare 

och teknologier. 

 

5 Avgränsningar & förutsättningar 

 Tjänsten skall ha tydligt fokus på de utpekade målgrupperna inom 

hemsjukvården.  Dock skall de lösningar som tas fram utformas med beaktande 

av att liknande tjänster planeras för andra användargrupper inom en snar framtid. 

 Användarna av utrustningen förutsätts vara anställda av och inneha ett AD-konto 

i Göteborgs Stad. 

 Beställning av SITHS-kort ingår ej i tjänsten.  I de fall användaren inte redan har 

ett personligt SITHS-kort måste detta beställas separat. 

 Det förutsätts att inga justeringar behöver göras i befintliga applikationer.  Dock 

kan förändringar komma att krävas i hur åtkomst till systemen görs. 

 Beställning av behörigheter till de olika verksamhetssystem som den anställde 

behöver i sin yrkesutövning ingår inte i tjänsten. 

 Utbredning och användning av tjänsten bör inte påverka redan existerande 

infrastruktur negativt, d.v.s. andra tjänster som använder samma ingående 

komponenter skall fortsatt fungera enligt överenskomna SLA:er. 
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6 Scenarier 

I detta avsnitt beskrivs de scenarier som ligger till grund för utformningen av tjänsten.  

För varje scenario listas problemet samt vilka krav som de resulterar i. 

De scenarier som är relevanta för denna tjänst är: 

 Scenario 1 – KLARA SVPL 

 Scenario 28 - Dokumentera insats-Legitimerad personal 

6.1 Scenario 1 – KLARA SVPL 

En patient insjuknar hastigt i hemmet. Ansvarig sköterska beslutar att personen ifråga 

måste till sjukhus snarast och beställer ambulanstransport. Enligt kraven i den 

gemensamma rutinen med VGR skall då sköterskan inom 30 minuter fylla i en 

vårdbegäran i KLARA SVPL för att sjukhuset skall få tillgång till alla relevanta 

patientuppgifter.  Om rutinen följts skall det redan finnas en förberedd vårdbegäran, 

som sköterskan kompletterar . Idag kan detta göras via laptop + mobilt bredband + VPN 

+ E-tjänstekort. 

Med en bra mobil lösning skulle alla sköterskor kunna fylla i formuläret direkt på plats 

och därefter bege sig direkt till nästa vårdtagare i behov av hjälp.  Då behövs: 

• Att sköterskan har tillgång till någon typ av mobil enhet med möjlighet till mobil 

dataöverföring samt kortläsare för E-tjänstekort (SITHS) 

• En möjlighet att komma åt kopplingen till KLARA SVPL i stadsnätet via någon typ 

av mobil uppkoppling, t.ex. via VPN över Internet 

• Att lösningen uppfyller nödvändiga krav på autentisering, eftersom den information 

som matas in är sekretessbelagd 

6.2 Scenario 28 - Dokumentera insats-Legitimerad personal 

En sköterska alt. arbetsterapeut/ sjukgymnast (leg. personal) besöker sina patienter i 

hemmet.  För var och en av patienterna gör hon en handskriven notering och när 

arbetspasset är över åker hon in till centralen/arbetsplatsen för att dokumentera alla 

gjorda åtgärder i Medidoc.  Nackdelar/risker med detta arbetssätt är: 

• Dubbelarbete.  Varje åtgärd dokumenteras först för hand och senare på datorn. 

• Risk om något skulle inträffa innan åtgärden hunnit dokumenteras (t.ex. akuta besök 

som kommer emellan).  Det blir då osäkert om åtgärden utförts eller ej. 

• Leg. personal har ingen tillgång till patientens journal på plats i dennes hem, vilket 

gör att de inte har tillgång till all nödvändig information. 

Det finns möjlighet idag att komma åt Medidoc på plats hos patienten via laptop, men 

det upplevs som för krångligt på grund av komplicerad inloggning och inkoppling av 

lösa delar för mobilt bredband, SITHS-kortläsare och strömförsörjning.  Det blir för 

mycket prylar som ska bäras med och inte kan lämnas i bilen p.g.a. stöldrisken.  

Dessutom är inloggningen via Citrix krånglig med många lösenord att komma ihåg. 

Med en pålitlig och lättanvänd mobil lösning skulle dokumentationen kunna utföras på 

plats hos patienten och tillsammans med patienten (eller i bilen efter besöket). 
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7 Krav 

Alla krav i ovanstående scenarier har sorterats in under följande sju kategorier med 

underliggande kravområden: 

1. Verksamhetssystem (program) 

2. Datorutrustning 

3. Nätåtkomst 

4. Beställningsformulär 

5. Utbildning & information 

6. Support, SLA 

7. Icke-funktionella krav 

7.1 Verksamhetssystem (program) 

Krav 1.1 – Förinstallerade verksamhetssystem 

Följande verksamhetssystem skall vara lätt nåbara via genvägar från den mobila 

enheten: 

 KLARA SVPL 

 Medidoc 

 Pascal 

 Websesam 

 Sesam LMN 

 Mobilus 

Krav 1.2 – Enkelt att nå nationella register och andra viktiga sidor på Internet 

Andra viktiga system rekommenderas verksamheten att själv göra enkelt nåbara via 

genvägar lätt tillgängliga på stadsdelens Intranät. 

Detta inkluderar följande nationella register: 

 Senior Alert 

 Palliativa registret 

 BPSD 

 Rikssår 

Ytterligare några Internetsidor omfattas av tjänsten: 

 Fass.se 

 Youtube 

 Vårdhandboken 

 SOSFS 

 Janusinfo 

 1177 Vårdguiden 

 Hjälpmedelscentralen 

 

7.2 Datorutrustning 

Krav 2.1 – Bärbar dator 

En robust bärbar dator med tryckkänslig skärm skall vara huvudalternativet.  

Operativsystemet skall vara Windows 8.1 eller senare.  Det är ett starkt önskemål att 

den mobila utrustningen väger så lite som möjligt, dock utan att avkall får ges på 

robusthet. 
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Krav 2.2 – Surfplatta 

En robust surfplatta med tryckkänslig skärm skall kunna väljas som alternativ till en 

bärbar dator.  En förutsättning för att detta alternativ ska kunna erbjudas är att 

utvärderingen under piloten utfaller positivt.   

Operativsystemet skall vara Windows 8.1 eller senare.  Ett litet och smidigt, men ändå 

funktionellt, mobilt tangentbord skall levereras med plattan som standard då många av 

verksamhetssystemen i sin nuvarande utformning kräver mycket textinmatning.  

Vikten får vara maximalt 1kg. 

Krav 2.3 – Batterilivslängd 

Datorn/plattan skall ha tillräcklig driftstid för att klara ett arbetspass utan att kräva 

laddning av batteriet.  Det bör som tillägg ändå finnas möjlighet att ladda enheten i bilen 

(option). 

Krav 2.4 – Skärmstorlek 

Skärmstorleken för datorn/plattan skall vara minst 10 tum. 

Krav 2.5 – Läsare för SITHS-kort 

Datorn/plattan skall ha inbyggt läsare för E-tjänstekort för att användaren skall kunna 

använda sitt SITHS-kort för inloggning till olika verksamhetssystem där 

tvåfaktorsautentisering krävs. 

Krav 2.6 – Inbyggt 3G/4G 

Datorn/plattan skall ha inbyggt stöd för uppkoppling med mobilt bredband med support 

för både 3G och 4G. 

Krav 2.7 – Dockningsstation 

Det skall vara möjligt att välja till en dockningsstation för att enkelt och ergonomiskt 

kunna använda den mobila utrustningen även vid arbete i kontorsmiljö.  Med 

dockningsstationen medföljer som standard tangentbord och mus av standardmodell.  

Eventuell skärm måste dock beställas separat och ingår inte i tjänsten. 

Krav 2.8 – Väska el.dyl. 

Utrustningen skall som standard levereras med någon typ av fodral, väska eller 

ryggsäck. 

Krav 2.9 – Upplåtelseformer 

För datorn skall det vara möjligt att leasa utrustningen. 

Plattan skall kunna köpas. 

 

7.3 Nätåtkomst 

Krav 3.1 – Abonnemang för mobilsurf 

Ett kombinerat 2G/3G/4G-abonnemang för mobilsurf (med datamängd STOR) skall 

ingå som standard i tjänsten och kan ej väljas bort. 

Krav 3.2 – Mobil åtkomst till stadens nätverk 

Enheterna skall ha säker åtkomst till Göteborgs Stads nätverk, lämpligen via så kallat 

”alltid-på-vpn”.  Därigenom säkerställs tillgång till verksamhetssystem och information 

samt att enheterna kan hållas uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna etc. 
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Krav 3.3 – Start av abonnemang för mobilsurf 

För att utrustningen skall fungera direkt vid leverans skall abonnemanget för mobilsurf 

vara startat då utrustningen levereras till verksamheten.  Detta kan medföra maximalt en 

månads extra debitering för mobilsurf. 

Krav 3.4 – Märkning av abonnemang för mobilsurf 

För att minska risken att mobilabonnemang sägs upp av misstag i verksamheten skall de 

abonnemang som beställs som en del av tjänsten förses med en speciell ”märkning” som 

syns tydligt på fakturorna. 

 

7.4 Beställningsformulär 

Krav 4.1 – Gemensamt formulär för hela tjänsten 

En chef inom hemsjukvården skall enkelt, från ett och samma ställe kunna beställa en 

ny mobil arbetsplats för en medarbetare. Den mobila arbetsplatsen skall inbegripa 

hårdvara, sim-kort och abonnemang för mobilsurf samt de applikationer som behövs för 

en medarbetare inom denna personalkategori.  

Krav 4.2 – Tydlighet avseende kostnad 

Kostnaden för den mobila utrustningen i tjänsten (IT arbetsplats & mobilsurf, men inte 

t.ex. licenskostnader för välfärdens verksamhetssystem) skall framgå tydligt i 

beställningsformuläret, både engångskostnad samt abonnemangskostnad. 

Krav 4.3 – Pilot 

Innan tjänsten produktionssätts för hela staden skall en pilot genomföras för att testa: 

 Formuläret ur användarperspektiv 

 Att innehållet i leveransen blir det förväntade 

 Att utbildnings- och informationsmaterial täcker behoven 

 Att fakturering av utrustning och mobilsurf fungerar enligt plan 

 Att reklamationer och supportfrågor fungerar bra ur kundperspektiv 

 

7.5 Utbildning & information 

Krav 5.1 – Enkel guide för Windows 8.1 

Det skall finnas tillgång till en datorhjälp för hur användaren kommer igång med att 

använda sin mobila arbetsplats.  Denna information skall vara lätt tillgänglig för 

användaren av enheten. 

Krav 5.2 – Information om förutsättningar 

Till tjänsten skall kopplas information om tjänstens innehåll och dess förutsättningar. 

Krav 5.3 – Rekommendationer avseende säkerhet mm 

Till tjänsten skall kopplas rekommendationer om vad verksamheten bör beakta inför 

införandet av ett mobilt arbetssätt, bland annat avseende informationssäkerhet ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

Krav 5.4 – Utbildning i samband med pilot & utrullning 

I samband med att tjänsten introduceras i staden skall det finnas möjlighet för 

verksamheten att få besök av en utbildare för den mobila arbetsplatsen & Windows 8.  

Erbjudandet omfattar max 2 besök á ca 1 timma per stadsdel under första halvåret 2015. 
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7.6 Support, SLA 

Krav 6.1 – Överlämning till förvaltning 

Supportöverlämning skall göras enligt gällande rutiner och inkludera bland annat: 

 Färdigställande av tjänstepaketering 

 Översyn av SLA-nivåer 

Krav 6.2 – Leveranstid 

Leveranstiden från det att beställningen lämnas till Intraservice till dess att utrustningen 

finns på plats hos verksamheten skall vara maximalt 15 arbetsdagar. 

Krav 6.3 – Volymer 

Den förväntade volymen under 2015 är max 500 enheter. 

Totalt beräknas det finnas det mellan 1000 och 1350 användare i staden inom den 

tilltänkta målgruppen. 

Krav 6.4 – Livscykelhantering 

Det skall finnas en livscykelhantering av alla i tjänsten ingående delar. 

Krav 6.5 – Leveranssätt 

Vid leverans skall alla delar levereras tillsammans, färdiginstallerade för omedelbar 

användning. 

Krav 6.6 – Hantering av sim-kort i samband med reparation 

I de fall enheter skickas för reparation eller skrotas skall det finnas rutiner på 

Intraservice för hantering av sim-kortet så att inte verksamheten riskerar att förlora sim-

kortet eller få extra kostnader för mobilsurf. 

 

7.7 Icke-funktionella krav 

Många av de krav som ställs på IT-systemet är icke-funktionella och beskriver de 

ingående systemens egenskaper snarare än funktioner, dvs HUR systemen skall vara 

istället för VAD de ska göra. 

Krav 7.1 – Enkelt att beställa 

Det måste vara enkelt för en användare (chef, chefsstöd, ekonom) utan IT-kunskap att 

hitta till beställningsformuläret och att beställa rätt mobil arbetsplats i 

beställningsportalen.  Gränssnittet bör också fungera bra på en mobil enhet. 

Krav 7.2 – Minimalt antal val i beställningsformuläret 

För att underlätta för beställaren skall antalet valmöjligheter i beställningsformuläret 

begränsas till ett absolut minimum.  Så mycket uppgifter som möjligt skall hämtas in 

automatiskt.  Få val skall prioriteras framför möjlighet att skräddarsy för speciella, 

mindre vanliga önskemål.  Konsekvensen av att välja bort ett tillbehör ska framgå 

tydligt. 

Krav 7.3 – Prestanda 

Tjänsten skall vara utformad för korta svarstider utan att kräva onödigt avancerad 

hårdvara. 

Krav 7.4 – Teknikoberoende 

Eftersom man kan förvänta sig snabba teknikskiften i framtiden skall tjänsten utformas 

så att den är minimalt beroende av tekniken. 
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Krav 7.5 – Mobilt bredband, tillgänglighet 

Täckning och kapacitet hos det mobila bredbandet är viktig för upplevelsen av tjänsten.  

Utrustningens mobila egenskaper skall testas och resultatet av testerna göras tillgängligt 

för verksamheten så att förväntningarna motsvarar vad som kan levereras. 

Krav 7.6 – Verksamhetsperspektiv 

Tjänsten skall designas utifrån användarens behov i första hand.  Tjänsten skall ta 

hänsyn till alla verksamheter och optimeras utifrån hela stadens perspektiv. 

 

8 Önskemål för framtiden 

 Det vore önskvärt att även tilldelning av behörighet till de verksamhetssystem 

som den anställde behöver i sin yrkesutövning kunde ingå i tjänsten, då detta 

skulle underlätta ytterligare för verksamheten. 

 Det vore önskvärt att även plattan kunde leasas. 

 Det vore önskvärt att kunna erbjuda även hyr-alternativet för all utrustning. 

 Det vore önskvärt att beställaren enkelt kunde beställa flera likadana paket 

samtidigt. 
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