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1 Inledning 
Detta dokument beskriver projekt som Göteborgs Stad ansöker om statliga 

stimulansmedel för. Ansökan avser Stimulansmedel 2014.  

1.1 Bakgrund 
Omfattningen av IT-användning och antalet IT-användare ökar.  Nya 

användargrupper finns inom välfärdssektorns utförardelar samt genom en ökad 

delaktighet från brukare och anhöriga.   

För att utnyttja den fulla potentialen i verksamhetssystemen krävs inom 

Välfärdsområdet tillgång till mobila lösningar och en infrastruktur som stöder 

dessa.  

För att skapa en trygg och säker plattform för informationshanteringen inom 

välfärdsområdet och till fullo tillvarata områdets utvecklingspotential behöver ett 

antal säkerhetsinfrastrukturella tjänster finnas tillgängliga. Patientdatalagen ställer 

också krav på hur informationshanteringen inom vård- och omsorg skall bedrivas. 

På nationell nivå har arbetet utifrån ”Nationell eHälsa - Strategi för framtidens 

vård och omsorg” resulterat i ett antal standardiserade IT-infrastrukturella tjänster. 

Tjänsterna tillhandahålls av Inera.  

 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att stödja välfärdens processer med standardiserade tjänster för mobilt 

arbetssätt. 

.  

 

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 

Med standardiserade mobila tjänster förenklas verksamhetens arbete: 

- 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. 

Med tillgång till mobila lösningar underlättas verksamhetens arbete 



 

 

- 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 

 

2.1.1 Redovisning av nyttan 

Verksamhetsnytta förväntas uppstå både i samband med beställning av de 

standardiserade tjänsterna och vid användning av de mobila lösningarna. 

Den största nyttan för de tänkta tjänsterna förväntas bli en kvalitetshöjning.  

Dessutom förväntas en tidsbesparing då arbetsuppgifterna kan utföras mer 

effektivt.  Tillsammans bidrar detta i sin tur till minskad stress och ökad trygghet 

för både personal och brukare. 

En mer utförlig nyttovärdering skall genomföras inom ramen för projektet. 

 

2.2 Arbetsmål 

Utveckling av standardiserade tjänster för mobilt arbetssätt i välfärdens processer 

I ett första steg utformas 3-4 grundtjänster som stöd för huvudprocesserna inom 

välfärdsområdet: 

- Hälso-och sjukvårdsprocessen 

- Myndighetsutövningen inom Vård och Omsorgsprocessen 

- Genomförandeprocessen inom Vård och Omsorgsprocessen (kan ev. kräva olika 

tjänster beroende av om det finns behov av mycket eller lite textinmatning) 

Tjänsterna skall även stödja processen för samordnad vårdplanering. 

Verksamhetssystemen och Västra Götalandsregionens gemensamma system för 

samordnad vårdplanering säkras för användning i de mobila tjänsterna. 

 

Projektet skall dokumentera behov, kravsätta, paketera och ta fram en plan för de 

åtgärder som behövs på kort och lång sikt för att stödja ett mobilt arbetssätt, där 

information hanteras på ett säkert och kontrollerat sätt med flera olika typer av 

enheter.  Med enhet avses här en dator, surfplatta, smarttelefon el. dyl.  Projektet 

kommer därigenom att bidra till en effektivisering av verksamheten.  Dessutom 

förväntas möjligheten att använda nya typer av enheter kunna bidra till förbättrad 

service och kvalitet i verksamheten. 

 



 

 

De standardiserade tjänsterna skall innehålla information om tjänsteleveransens 

olika delar, och kan komma att ligga till grund för bl.a. ledning och beslut, support 

och kostnadsfördelning. Projektet skall ta fram en beskrivning av varje tjänst, dess 

funktionalitet och vilka värden den tillför verksamhet, användare, brukare & 

anhörig.  Dessutom skall tjänstens målgrupp, uppbyggnad och koppling till 

processer, aktiviteter och gränssnitt beskrivas.  En mycket viktig del blir att 

specificera vilken säkerhetsnivå som uppfylls ur informationssäkerhetsperspektiv 

samt tänkt servicenivå och katastrofplanering. 

 

Till grund för tjänsteleveransens utformning ligger välfärdens processer och 

scenarier som tas fram i samarbete med verksamheten.  Konceptlösningar tas fram 

som sedan testas praktiskt av utvalda avgränsade verksamheter.  Utformningen av 

tjänsten skall grundas på de erfarenheter som görs i dessa praktiska utvärderingar i 

verksamheten. 

 

2.3 Förutsättningar 

Tjänsterna skall svara upp mot nationella säkerhetslösningar och lagkrav. 

 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Projektet omfattar utveckling, test och förberedelse för ibruktagande av tjänsten 

mobil arbetsplats för roller inom den kommunala hälso- och sjukvården och inom 

socialtjänstens vård och omsorg.. 

 

3.2 Organisation och bemanning 

Styrgrupp Mobilitet (befintlig inom GR, träffas varje månad) 

Operativ styrgrupp (befintlig inom Göteborgs stad, träffas varannan vecka) 

Projektgrupp (befintlig inom Göteborgs stad, träffas varannan vecka) 

Referensgrupp för samordning och samverkan inom GR (ny inom GR, träffas 

varannan månad) 

 

3.3 Tidsram 

Start 2014-01-01. Avslut 2014-12-31. 



 

 

 

 

Process 

• Pågående arbete inom Göteborgs stad för att kartlägga och utveckla processer 

inom välfärden ligger som grund för projektet Mobila tjänster. 

• Processerna analyseras utifrån ett mobilitetsperspektiv. Punkter där mobila 

lösningar stöder och säkrar informationshanteringen identifieras.  

 

Scenario 

• Vid workshops med verksamhetsrepresentanter identifieras och analyseras 

olika scenarier. Värdet och nyttorna med mobilitet beskrivs. 

• Våren 2014 skall scenarier inom myndighetsdelen av vård och 

omsorgsprocessen identifieras för att utgöra underlag för genomförandet av 

PoC 5 se nedan. 

 

PoC  

• Koncept för mobila lösningar testas praktiskt i verksamheten i form av PoC:ar. 

PoC är en förkortning för Proof-of-Concept (praktisk utvärdering. 

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

sjukvårdsprocessen samt utförardelarna inom vård- och omsorgsprocessen. 

• PoC 5 skall göras inom myndighetsdelen av vård- och omsorgsprocessen. 

 

 

 



 

 

Säkerhetsarkitektur 

• Pågående arbete för att säkerställa att framtagna lösningar uppfyller gällande 

lagkrav och avtal, vilket bygger på det koncept för arkitektur och 

informationsklassning som arbetats fram inom Göteborgs stad. 

• Den aktivitet som ingår i detta projekt inbegriper att ta fram ett 

diskussionsunderlag och en metod för att granska mobila lösningar ur ett 

informationssäkerhetsperspektiv. 

 

Tjänstebeskrivning 

• Utgående från process, scenarier och erfarenheter från PoC definieras tjänster 

för olika roller inom välfärden.  Tjänsterna skall beskriva behov, krav och 

verksamhetsnytta utifrån respektive roll. 

• Under 2014 tas en färdig tjänst fram för en mobil arbetsplats i hemsjukvården.  

Dessutom tas underlag fram för ytterligare 2-3 tjänster inom vård- och 

omsorgsprocessen. 

 

Pilot 

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

de testas i en pilot. 

• Den pilot som skall göras under 2014 berör tjänsten Mobil arbetsplats i 

hemsjukvården 

 

3.4 Kostnad 

För 2014 är den uppskattade kostnaden för hela projektet 3,225 miljoner kronor. 

Projektledning Projektledare (extern) 1584 tkr 

Bemanning operativ styrgrupp 138 tkr  

Projektgrupp  760 tkr 

Referensgrupp 20 tkr 

Aktiviteter PoC 1-4  188 tkr 

PoC 5  100 tkr 

Scenario 5  7 tkr 

Säkerhetsarkitektur 4 tkr 

Tjänstebeskrivning 200 tkr 

Pilot  200 tkr 

Nyttoanalys  24 tkr 

 

 

 



 

 

3.5 Finansiering 

Extern finansiering 

Stimulansmedel söks för framtagning av specifikation av tjänster för mobila 

arbetssätt.  

 

Intern finansiering 

Göteborgs stad finansierar projektorganisationens bemanning och tillför den 

specialkompetens som krävs ur verksamhets- och IT-synpunkt. 

Kommunerna inom GR delfinansierar projektet genom de timmar medarbetarna 

tillsammans med Göteborgs Stad avsätter för medverkan i projektets aktiviteter, 

främst inom ramen för projektets referensgrupp. 

 

3.6 Beroenden och avgränsningar 

Beroenden till projektet Mobila arbetssätt som drivs inom Göteborgs Stad.                  

Beroendet ligger i tjänstespecifikationsarbetet. 

Eventuella ändringar som behöver göras i verksamhetssystemen ingår inte. 

Uppdraget omfattar åtkomst till de system som används via befintliga gränssnitt. 

 

3.7 Förvaltning 

Det är möjligt att fortsätta arbetet i form av gemensam förvaltning av framtagna 

lösningar och specifikationer. Det är också möjligt att resultatet är en grund som 

varje huvudman sedan själv vidareutvecklar.  

 

4 Kommunikationsplan 

4.1 Målgrupper 

Medarbetare, beslutsfattare, användare, brukare, anhöriga, externa utförare, 

media, intresseorganisationer samt SKL, VästKom och andra kommuner. 

I Göteborgs Stad är den huvudsakliga målgruppen användare av de 

kommungemensamma tjänsterna inom Välfärdsområdet.   

Projektet skall arbeta utifrån ett medborgarperspektiv, även om medborgarna inte 

är den primära målgruppen för de lösningar som skall tas fram. 

 

4.2 Kommunikationskanaler 

Internt i Göteborgs kommun 
Via muntliga redovisningar, Nyhetsbrevet IT i Staden, Nyhetsbrev för 

Ledningsgruppen för Processtyrning m fl kanaler.  



 

 

Externt utanför Göteborgs kommun 
Via Västkom och GR:s kommunikationskanaler. 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 

5.1 Riskhantering 

Initialt identifierade risker kopplade till projektets genomförande. 

 

Risker anlyseras och hanteras kontinuerligt i projektet. 
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