
Intraservice 
 

Mobil arbetsplats 
För legitimerade medarbetare i hemsjukvården 



Mobil arbetsplats hemsjukvården 

• Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet 

Mobila Arbetssätt 

• Hemsjukvården är en bra verksamhet att börja med 

• Mobilitet tillför stor verksamhetsnytta 

• Begränsat antal användare 

• Datorvana och motiverade användare 

• Inga förändringar krävs i verksamhetssystemen 

• Detta paket är en modell för flera framtida tjänster och paketeringar. 

 



Syfte och mål 

• Syfte:  

– Att stödja välfärdens processer med standardiserade tjänster  och 

paketeringar för mobilt arbetssätt 

 

• Mål:  

– Standardiserade mobila tjänster och paket förenklar 

verksamhetens arbete 

– Tillgång till mobila lösningar underlättar verksamhetens arbete 

 



Verksamhetsnytta 
Kvalité – Personal – Patient - Miljö – Tid 

• Ökad trygghet,  patient – medarbetare 

• Minskad stress 

• Ökad yrkesstolthet 

• Minskat dubbelarbete 

• Möjligt att utnyttja väntetid 

• Minskad tid för resor 

• Ökad delaktighet 

• Minskad hyreskostnad för enkla tekniska hjälpmedel 

• Minskad materialkostnad 



Effekthemtagning 

Det är i verksamheten det avgörs hur man väljer att hämta hem nyttan 

Exempel på mätetal för nyttohemtagning: 

• Antal tillfällen man dubbeldokumenterat, dvs först antecknat på plats hos 

patienten och senare journalfört tillbaks på kontoret 

• Antal extra resor för att läsa information 

• Antal extra telefonsamtal till kollega för att skaffa information 

• Antal ej signerade journalanteckningar 

• Antal utskrifter 

• Väntetid från larm till hjälp 

För att kunna spåra förändringar till följd av införande av mobilt arbetssätt 

bör en första mätning göras innan arbetssättet ändras 



Kostnader för ett mobilt arbetssätt 

• Ev. merkostnad, mobil utrustning 

• Mobilt bredband 

• Utbildning/Information/introduktion 

• Uppdatera rutiner 

• Ev. skåp/lås för förvaring 

 



Målgrupper 

• Användare av paketet:  

Legitimerad personal inom hemsjukvården i Göteborgs stad 

– Sjuksköterskor 

– Fysioterapeut 

– Arbetsterapeut 

 

• Beställare av paketet 

 



Verksamhetens perspektiv 

• Samlad beställning 

• Enkelt att välja utrustning 

• Utrustningen som erbjuds är anpassad för den specifika målgruppen 

• Enkel att använda 



Paketet 

 

• Ingående verksamhetssystem 

• Utrustning 

• Uppkoppling mot Internet 

• Beställningsformulär 

• Information & dokumentation 

• Support, Överenskomna servicenivåer (SLA) 



Utrustning 

• Bärbar dator alternativt läsplatta med Windows 8 och pekskärm samt 

inbyggd läsare för SITHS-kort 

• Inbyggd mobil bredbandsuppkoppling 

• Dockningsstation för arbete på kontoret med tangentbord & mus 

• Standardväska/ryggsäck för datorn, fodral för plattan 

• Färdiginstallerade verksamhetssystem 

 



Ingående verksamhetssystem 

Verksamhetssystem Internetsidor 

KLARA SVPL Fass.se 

Medidoc Youtube 

Pascal Vårdhandboken 

Websesam SOSFS 

Sesam LMN Janusinfo 

Mobilus* 1177 vårdguiden 

Nationella register Hjälpmedelscentralen 

Övriga verksamhetssystem, tex  Lotus notes och personec, har ej testats och ingår ej i paketet 

för mobil användning.  

* Mobilus är extremt känslig för avbrott i internetuppkopplingen vilket förväntas ge problem vid 

mobil användning.  



Uppkoppling mot Internet 

På kontor/boende 

• Fast nätverk 

• Trådlöst nätverk 

Hos patienten 

• Mobilt bredband, 3G/4G 

– Kvaliteten på uppkopplingen och hastigheten på 

datakommunikationen är beroende av operatörens täckning och 

yttre förutsättningar .  

– Det går inte att jämföra med den kommunikation som finns på 

kontoret. 



Beställningsformulär 

• Allt beställs i samma formulär av utsedda och behöriga beställare 

• Minimalt antal alternativ 

• Kostnaden syns vid beställning (exkl. licenser för 

verksamhetssystem) 

• Allt levereras samtidigt av närstöd och är färdigt att användas 

 



Information & dokumentation 

• Information i form av en lathund för Windows 8 

• Säkerhetsinformation 

• Exempel på hur riskanalys och kontinuitetsplan kan genomföras 

• Paketbeskrivning 

• Vanliga frågor 

 



Support, Överenskomna 
Servicenivåer 

• Problem med utrustningen hanteras på vanligt sätt 

• Det mobila bredbandet ägs av verksamheten och hanteras lokalt på 

vanligt sätt 

• Verksamhetssystemen hanteras på vanligt sätt 

• Ingen förändring vad gäller överenskomna servicenivåer 



Avgränsning 

• Datorn erbjuds enbart som leasing. 

(Plattan erbjuds enbart som köp.) 

Längre fram hoppas vi kunna erbjuda flera alternativ. 

•  Detta paket riktar sig enbart till legitimerad personal inom 

hemsjukvården med Gbg3000-konto, SITHS-kort & behörighet att nå 

verksamhetssystemen 



Säkerhet 

• Krypterad hårddisk 

• Krypterad kommunikation 

• Alltid-på-VPN 

• Lokala rutiner 

 



Verksamhet – Rekommendationer 

• Genomföra en lokal riskanalys 

• Uppdatera kontinuitetsplanen 

• Informera berörda chefer och medarbetare om gällande rutiner och 

förutsättningar 

• Genomföra DISA 

• Anmäla godkända beställare till UL-IT i god tid 



Frågor? 


