
Bilaga till Slutrapport 150111. Utvärdering projekt Mobilitet period v46-02 

2014/2015 
Testperson: 7-8 personer Yrkesroll: Sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska, kväll-
nattsköterskor, dokumentationssupport 
Vi behöver din hjälp med att test olika verktyg för vårt mobilitetprojekt    
Vi kommer testa ” liten dator” och ”platta”. Hur fungerar trådlösa uppkopplingar. Båda verktygen har windows 8 
som operativsystem. 
 

Frågor som ska 
besvaras 

”liten dator” 3G 
V49-02 

”platta”  4G 
V46-02 

Övriga 
kommentarer/synpunkter 

Fungerar din 
uppkoppling 
överallt 

Wi-Fi hemma och kommunala 
byggnader. 
3(4)G Vinninga, Ågården, 
Stenhammar, Tolsjö, Centrum 
Öst, Råda. 
3G även testat under 
förflyttning inom stan, OK. 
4G: Kinne-Vedum 
parkeringen kyrkan. Försök 
att läsa en text i Procapita 
genom att använda 
funktionen ”lista” för att se 
vad som senast 
dokumenterats. Laptopen 
tar ganska mycket tid på 
sig, flera minuter i varje 
moment. 
4G: Västerplana 
kyrkoparkering. Laptop 
helt OK tid, ungefär som 
förra, vilket är förvånande 
eftersom västerplana är 0 
täckning på våra telefoner. 
4G: Ledsjö 
kyrkoparkering. Laptopen 
kommer åt samma text 
(som söks i plattan) 
betydligt snabbare, 
uppskattningsvis halva 
tiden. Den text jag signerat i 
plattan vilket tog otrolig tid 
har ändå inte signerats 
eftersom jag fick göra det 
dagen efter. I Ledsjö 
dokumenterar jag två texter 
på två personer, alltså fyra 
inlägg i Procapita, två på 
platta, två på laptop. 
Laptopen håller sig här 
också på ungefär den tid 
den gjort innan men hela 
detta projekt tar närmare 50 
minuter.  
 
 

Wi-Fi hemma och 
kommunala byggnader. 
3(4)G Vinninga, Ågården, 
Stenhammar, Tolsjö, 
Centrum Öst, Råda. 
4G: Kinne-Vedum 
parkeringen kyrkan. 
Plattan tar ännu längre 
tid, och när den inte fått 
upp journalen efter 7 
minuter ger jag upp det 
och fortsätter mitt ärende 
i bil. 7 minuter är ett av 
momenten, då har vi 
redan lagt tre på att få 
upp skrivbordet och fem 
på att öppna Procapita. 
På 15 minuter kan jag 
med bil ta mig till 
närmaste fasta kontor 
vart än jag befinner mig i 
Götene kommun. 
4G: Västerplana 
kyrkoparkering. Här får 
jag inte ens igång plattan 
för skärmen vaknar inte. 
4G: Ledsjö 
kyrkoparkering. Plattan 
tar avsevärt mycket 
längre tid på sig både för 
att komma till 
skrivbordet, att öppna 
procapita och sedan 
öppna HSL-journalen. 
Det som tar allra längst 
tid är att öppna 
programmet Procapita – 
ca fem minuter. 
 

Fungerar på de ställen vi har 
testat, men inte varje gång för 
3G. Svajigt. 
 
Även om laptopen ”vinner” 
över plattan i tid (och det gör 
den trots att den lättare 
tappar nät och jag måste 
logga in via VPN igen) så är 
det ju inget IT-”stöd” jag hade 
haft hemma. Jag hade gärna 
lämnat både plattan och 
laptopen på nån av 
kyrkogårdarna och investerat 
pengarna i processorstarka 
stationära datorer på varje 
kontor. 
 
 



 
 
 

Hur upplever du 
att batteritiden 
fungerar  

OK 
 

OK  Bör rutinmässigt sättas på 
laddning när man befinner sig 
på kontoret. 
Kan bli tufft vid dygnet-runt 
användning helgtid. 

Kommer du åt dina 
system 
applikationer / 
program? 
Leg personal: 
Procapita 
KLARA SVPL 
Outlook 
Kvalitetsregistren 
Pascal 
NPÖ 
Webbsesam 
 

Procapita OK 
Websesam OK 
Physical Tools OK 
Outlook OK 
KLARA SVPL OK när 
inloggsproblemen fixats 
NPÖ OK 

Procapita OK 
Websesam OK 
Physical Tools OK 
Outlook OK 
KLARA SVPL OK när 
inloggsproblemen fixats 
Senior Alert OK 
NPÖ OK 

KLARA ej installerat förrän v50? 
 
Krävs tid för att vänja sig vid 
Windows 8, tar lång tid att 
koppla upp sig. 

Hur har du använt 
den mobila 
lösningen? 
Läsa 
Skriva 
Övrigt 

Mest för att läsa. Mycket lite 
för att skriva 
 

Mest för att läsa. Mycket 
lite för att skriva 
 

Tyvärr varit en stressig period, 
som gjort att skriva inte testats 
så mycket.  
I Procapita blir texten dessutom 
mycket liten och i plattan lägger 
sig tangentbordet över halva 
skärmen om inte lösa 
tangentbordet används. 

Hur har det 
påverkat arbetet? 
Till exempel 
inloggningstider 
 
 
 
 
 

 

Uppstart och inlogg tar 1-2 
min. 
Procapita uppstart på 4G tar 
ca 1,5-10 min beroende på var 
man befinner sig. Wi-Fi 45-60 
sek. 
 
 

Uppstart och inlogg tar 1,5-
3 min. 
Procapita uppstart på 4G 
tar ca 1,5-10 min eller mer 
beroende på var man 
befinner sig. Händer att 
man inte får kontakt alls, 
även där bärbar får det. 
Wi-Fi 1,5-4 min. 
Upp till 15 minuters 
inloggningstid, 
sammanlagt 
 

Plattan är segare än datorn 
mot Procapita. 

Vilka ändringar i 
rutiner, 
arbetsmetoder ser 
du att det mobila 
arbetssättet för 
med sig 

Förskriva hjälpmedel på plats. 
Se hjälpmedelslista när man är 
hos patienten, t.ex. vid 
vårdplanering. 
Skriva träningsprogram direkt 
(kräver kanske skrivare). 
Snabbare 
informationsöverföring t.ex. 
via KLARA SVPL. 
Hämta viktig info utan att 
behöva åka till kontor eller 
ringa någon annan. 
Skriva journal anteckning på 

Samma som för bärbar.  



plats. Kanske MED patienten. 
 

Hur upplever 
brukarna att du 
använder en mobil 
lösning 

Ej använt i möte med patient 
Biståndshandläggare: testat 
hemma hos brukare, fått 
positiva kommentarer. 
Loggade in i Procapita 
 
 

Ej använt i möte med 
patient. 
Biståndshandläggare 
testat hemma hos 
brukare, fått positiva 
kommentarer. Kunde inte 
logga in i Procapita. 
 

Skriv gärna ner kommentarer du 
fått 

Upplever du att 
brukaren blir mer 
delaktiga i mötet 
(vårdplanering, 
dokumentation 
som skrivs vid 
mötet) 
 

Ej provat 
Fördel att kunna dokumentera 
direkt vid möten 
 

Ej provat 
Fördel att kunna 
dokumentera direkt vid 
möten 
 

 

 

Uppskatta hur mycket tid du använder den mobila lösningen gäller både ”liten dator” och ”plattan” på ett 

arbetspass 

 2-3 timmar på ett 8-timmars dagpass 

 1-3 timmar på ett 10-timmars nattpass, beroende av antal larm 

 

Lämna gärna andra synpunkter  

 Plattan är lättare att bära, men känns skör, särskilt ihop med tangentbord. Sitter inte fast. Den är 

lättare att göra fel på. Inte tydligt hur den ska hanteras för att man inte ska bli utloggad. Tappar 

kontakten oftare och tar längre tid att logga in på. Särskilt Procapita tar flera minuter beroende 

på hur bra mottagningen man har. Bra att e-legitimation inte sticker ut vilket gör att det kan sitta 

i vid förflyttning. Risk att glömma det i. Bra med touch-funktion. 

 Bärbara datorn är lite tyngre, men känns mer stabil och tålig. Jobbar snabbare. Upplevs få bättre 

kontakt. E-legitimationen sticker ut på sidan, risk att haka i, även risk att glömma i. men även 

om den ibland tar tid så fungerar det. Saknar touch-funktionen. 

 Tar lite tid att lära om till Windows 8. 


