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Sammanfattning av resultat 
 

Uppdraget har handlat om att införa standardiserade mobila tjänster för personalen 

inom Göteborgs stad.   

Förväntade effektmål: 

 Med standardiserade mobila tjänster förenklas verksamhetens arbete: 

 Med tillgång till mobila lösningar underlättas verksamhetens arbete 

 

En standardiserad mobil tjänst för hemsjukvård har tagits fram.  Tjänsten 

överlämnas till förvaltning och kommer att kunna erbjudas berörd verksamhet 

inom hela Göteborgs stad under första kvartalet 2015. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Effektmål 1: 
Med standardiserade mobila tjänster förenklas verksamhetens arbete: 

Målet kommer att uppfyllas under Q1 2015, då den första standardiserade tjänsten 

blir allmänt tillgänglig för hemsjukvården inom Göteborgs stad.  För berörd 

verksamhet medför detta att: 

 Beställningsförfarandet på operativ verksamhetsnivå förenklas 

 Kostnaderna blir tydliga och kan överblickas av ansvarig chef  

 Minskad risk för felbeställningar.  Detta innebär en kvalitetssäkring av 

hårdvaran genom att medarbetaren får tillgång till optimal IT-utrustning 

anpassad till arbetssituationen. 

Effektmål 2: 
Med tillgång till mobila lösningar underlättas verksamhetens arbete 

Även detta mål kommer att uppfyllas under Q1 2015, då den första 

standardiserade tjänsten blir allmänt tillgänglig för hemsjukvården inom 

Göteborgs stad.  För berörd verksamhet innebär detta att: 

 Dokumentationens kvalitet höjs då den kan utföras i direktanslutning till 

utfört arbete 

 Tillgång till att läsa dokumentation mobilt ökar tryggheten både för 

personal och brukare 

 Kravsättningen förenklas vid utvecklingsarbete och vid upphandlingar då 

IT-stödens mobila gränssnitt kan beskrivas 

1.2 Aktiviteter 

Genomförda aktiviteter - processarbetet 

Som grund för projektet Mobila tjänster ligger ett pågående arbete inom 

Göteborgs stad för att kartlägga och utveckla processer inom välfärden. 

 Processerna har analyserats utifrån ett mobilitetsperspektiv. Punkter inom 

myndighetsdelen av Vård- och omsorgsprocessen, där mobila lösningar 

stöder och säkrar informationshanteringen, har identifieras.  

Sedan tidigare hade motsvarande aktivitet genomförts inom Hälso- och sjukvård 

samt utförardelen inom Vård- och omsorgsprocessen. 
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Genomförda aktiviteter - scenarier 

Värdet och nyttorna med mobilitet beskrivs utifrån scenarier framtagna med hjälp 

av verksamhetsrepresentanter. 

 Två olika scenarier inom myndighetsdelen av vård och omsorgsprocessen 

har beskrivits, för att utgöra underlag för genomförandet av PoC 5, se 

nedan. 

Sedan tidigare hade motsvarande aktivitet genomförts inom Hälso- och 

sjukvård samt utförardelen inom Vård- och omsorgsprocessen. 

 

Genomförda aktiviteter - PoC 

PoC är en förkortning för Proof-of-Concept (praktisk utvärdering), som syftar till 

att testa framtagna koncept för mobila IT-lösningar praktiskt i verksamheten. 

 PoC 1-4 slutfördes under Q1-2014 och täcker scenarier inom hälso- och 

sjukvårdsprocessen samt utförardelarna inom vård- och omsorgsprocessen 

PoC 5, som bygger på de scenarier som togs fram inom myndighetsdelen av vård- 

och omsorgsprocessen, har skjutits upp till 2015. 

 

Genomförda aktiviteter - säkerhetsarkitektur 

Inom Göteborgs stad har arbetats fram ett arkitektur- och säkerhetskoncept, som 

säkerställer att de i projektet framtagna lösningarna uppfyller gällande lagkrav och 

avtal. 

 Ett antal workshopar har genomförts för att verifiera hur de framtagna 

lösningarna uppfyller kraven på informationssäkerhet. 

 En metod har utarbetats för att granska mobila lösningar ur ett 

informationssäkerhetsperspektiv. 

 En risk- och sårbarhetsanalys med åtföljande rekommendation har 

genomförts för den framtagna IT-infrastruktur-lösningen.  

Rekommendationerna har resulterat i att beslut tagits om att införa vissa 

kompletteringar av stadens IT-infrastruktur.  Dessa arbeten kommer att 

genomföras under januari 2015. 
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Genomförda aktiviteter - tjänstebeskrivning 

Utgående från process, scenarier och erfarenheter från PoC:arna kan tjänster för 

olika roller inom välfärden definieras.  Tjänsterna beskriver behov, krav och 

verksamhetsnytta utifrån respektive roll. 

 En första tjänst har utarbetats för en ”Mobil Arbetsplats Hemsjukvården”. 

 En riskanalys ur verksamhetsperspektiv har genomförts för den 

standardiserade tjänsten för hemsjukvården. 

 Rekommendationer till verksamheten beträffande säkerhetsaspekter för den 

mobila tjänsten har tagits fram baserat på ovanstående riskanalys, liksom 

ett exempel på en uppdaterad kontinuitetsplan från en av Göteborgs 

stadsdelar. 

Framtagning av underlag för ytterligare 2-3 tjänster inom vård- och 

omsorgsprocessen planeras för 2015. 

 

Genomförda aktiviteter - pilot 

Innan de framtagna tjänsterna inom välfärden kan bli allmänt tillgängliga skall de 

testas i en pilot.  Den första piloten som skall göras berör tjänsten Mobil 

arbetsplats i hemsjukvården 

 Utvalda verksamheter inom Göteborgs stad har kontaktats och bekräftat att 

de önskar delta i piloten under Q1 2015. 

 Planering och förberedelser har gjorts för att starta piloten i månadsskiftet 

januari/februari 2015. 

Eftersom utrustning och påverkan på verksamheten utvärderades under tidigare 

PoC:ar skall fokus under piloten vara upplevelsen av beställningsportalen, 

beställningsprocessen och leveransen.  Det beräknas därför räcka med cirka 4 

veckor för att genomföra och utvärdera piloten. 

 

1.3 Ekonomisk redovisning 

För 2014 uppskattades ursprungligen kostnaden för hela projektet till 3,225 

miljoner kronor. 

Utfallet blev lägre, 2,319 miljoner kronor. 

De huvudsakliga orsakerna till den lägre kostnaden är att PoC 5, genomförandet 

av piloten samt specificeringen av ytterligare tjänster skjutits upp till 2015. 

Detta innebär att en del av kostnaderna kommer att belasta år 2015. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Rapportering och förankring på ledningsnivå har genomförts 
löpande via stadens ledningsgrupp för processtyrning Välfärd 
Hälsa. 

 Information har under året getts som enstaka presentationer i vid 
möten i olika forum inom Göteborgs stad: 

o Processgrupp; Processer & Teknik (januari) 
o Projektkontoret på Intraservice (februari) 
o Senior Göteborg (mars) 
o Infomöte "IT iStaden" (mars) 
o Utvecklingsledare IT i Göteborg (maj & augusti) 
o Projekt nytt hälso- och sjukvårdssystem i Gbg (augusti) 
o Områdeschefer inom HS (oktober) 
o Programledningsgrupp för eHälsa (november) 
o Tekniskt Forum (december) 

 Information har getts regelbundet vid månadsmöten till lokala 
projektledare för parallella projekt inom välfärden i Göteborg. 

 Information har gått ut i allmänna nyhetsbrev  
o IT i Staden (mars & december) 
o eSamhälle (september & oktober) 

 En artikel i tidningen Samspel nr.2, 2014 (maj).  Samspel är en 
tidning från Senior Göteborg till anställd inom vård och omsorg av 
äldre i Göteborgs Stad. 

 Verksamheten i 4 av Göteborgs 10 stadsdelar har deltagit i 
praktiska utvärderingar, så kallade PoC:ar. 

 Behovsanalyser och nyttovärderingar har genomförts vid 
workshopar med företrädare för verksamheten 

 Verksamhetsrepresentanter har medverkat i arbetsgruppen för 
framtagning av den standardiserade tjänsten 

 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Statusrapporter har skickats månadsvis till GR mobilitet och 
publicerats på Västkom – projektets hemsida 

 Projektet presenterades vid GR styrgrupp mobilitet (september)  

 Projektet medverkade i Göteborgs monter vid mässan ”Mötesplats 
funktionshinder” på Eriksberg i april 
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2.3 Leverans 

Inför pilot och produktionssättning av den standardiserade tjänsten under 
Q1 2015 har följande dokumentation tagits fram i preliminärversion: 

 Kravspecifikation av tjänstens innehåll 

 Presentation av tjänsten för chefer och beslutsfattare i form av en 
power point.  Detta dokument är tänkt att med mindre anpassning 
även användas vid kommunikation med andra berörda (t.ex. 
användare, IT-personal, …) 

 Riskanalys ur verksamhetsperspektiv 

 Rekommendationer till verksamheten inför införande av ett mobilt 
arbetssätt, framför allt rörande informationssäkerhet 

 Exempel på kontinuitetsplan från en stadsdel 

 Kort introduktion till Windows8 

 

Konfidentiellt material 

 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för IT-infrastrukturlösningen 

 

Ytterligare material planeras innan tjänsten produktionssätts, men är ännu 
inte tillgängligt för distribution: 

 Tjänstebeskrivning med detaljerad beskrivning av innehållet 

 Kort introduktion till den specifika datormodellen 

 Sammanställning av nyttovärdering 

 Metodik för säkerhetsarbete 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Arbetssättet med behovsanalys följt av praktiska utvärderingar inom 

verksamheten har fungerat bra.  En framgångsfaktor har varit de möten mellan 

verksamheten och arkitekterna på IT-avdelningen, där man utifrån identifierade 

scenarier analyserat och utarbetat lösningar till verksamhetens verkliga behov. 

Erfarenheten från praktiska utvärderingar i verksamheten har sedan legat till 

grund för den slutgiltiga utformningen av tjänsten. 

Arbetet med säkerhetslösningarna har tagit betydligt längre tid än förväntat, men 

bedömts som viktigt för att säkerställa att lagar och regler efterlevs.  Då ytterligare 

tjänster tas fram för andra roller inom välfärden skall dock grundarbetet vara gjort 

En framgångsfaktor har varit att välja ut en enda verksamhet med tydliga roller 

och behov.  Arbetet med att utarbeta en lösning för denna begränsade grupp har 

synliggjort många hinder.  Genom att utarbeta lösningar för en begränsad grupp 

av användare i taget är det projektets förhoppning att nästa standardiserade tjänst 

skall gå enklare och snabbare att ta fram. 

En erfarenhet är att organisation och struktur inom IT-verksamheten är viktig och 

har stor påverkan på hur enkelt det är att skapa generella mobila tjänster. 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Den standardiserade tjänsten för hemsjukvården kommer att överlämnas till 

Intraservice för förvaltning och erbjudas inom hela Göteborgs stad i Q1 2015. 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Pilot och utrullning av tjänsten i Göteborgs stad planeras att slutföras under Q1 

2015. 

Därefter kan konceptet användas för att utarbeta ytterligare standardiserade 

tjänster för andra användargrupper inom välfärden. 

Finansieringen av mobil utrustning, framför allt inom utförardelen av vård och 

omsorg kan bli ett problem.  Här behövs ytterligare arbete med nyttoanalyser och 

alternativa finansieringsmöjligheter. 


