
Windows 8 och Lenovo surfplatta/dator 
Windows 8 är det operativsystem som används i Plattan, plattan fungera både som ”platta” och” 
vanlig dator” 
Till plattan hör ett externt tangentbord som används i hop med plattan, när du jobbar inne sätter du i 
plattan i ”dockan” som då fungerar tillsammans med din vanliga skärm och tangentbordet. 
 
Platta använder en mobilt 3G uppkoppling för åtkomst till internet, när du är ute. 
Det är viktigt att första gången du loggar in i plattan att du använder kommunens administrativa 
nätverk.  

Inloggning 
 Inloggning i plattan är samma inloggning som i nätverket (användarnamn och lösenord) 

 Inloggning till LifeCare hemsjukvård sker med ditt SITHS kort(för att signera i LifeCare 
använder du ett vanligt lösenord som du meddelat systemförvaltare) 

 Inloggning i Procapita är samma användarnamn och lösenord som du loggar in med i 
nätverket 

Start sidan  
Från denna sida kan du öppna bland annat Lifecare Mobil hemsjukvård 

 

I utforskaren kommer du åt dina dokument, bilder och den gemensamma P katalogen 

 , Klicka på denna ikon  och du kommer till ditt skrivbord  

VIA klienten 

 Ikonen finns på ditt skrivbord och du måste vara inloggad i VIA klienten för att komma åt 
kommunens nätverk för att komma åt programmen Procapita och KLARA SVPL 

OBS VIA klienten måste vara avstängd då man använder Lifecare hemsjukvård på det mobila 



nätvärket 

 

Guide i Comaround  för VIA klienten https://zero.comaround.com/sv-SE/65-
504/Guide/Content/431298?ctxt=searchHits&key=fb3fa3ef12c9655c01ed489a3bd4c1d0 

Klickar du på denna ikon kommer du till internet Explorer 

  

Vissa hemsidor och internet sidor fungera inte så bra att visas i denna ikon, då kan man klicka på 
”skiftnyckel” och välja ”Visa på Skrivbordet” . OBS dina sparade Favoritlänkar kommer inte med. 

  

 
 

 

 

Sök/Inställningar/Start 
Svep med fingret från plattans högra sida så kommer denna meny fram, eller klicka på windows 
tangenten på tangentbordet. 

https://zero.comaround.com/sv-SE/65-504/Guide/Content/431298?ctxt=searchHits&key=fb3fa3ef12c9655c01ed489a3bd4c1d0
https://zero.comaround.com/sv-SE/65-504/Guide/Content/431298?ctxt=searchHits&key=fb3fa3ef12c9655c01ed489a3bd4c1d0


      

Inställningar 

 

 Ikonen visar vilken koppling du har till nätverk (i detta fall går plattan på nätverkskabel) 

Visas denna ikon   innebär det att plattan går på kommunens trådlösa nätverk eller 3G/mobilt 
nätverk 

 Ikon för att stänga av plattan/sätt den i sparströmläge/ starta om plattan 

 Ikon att ta fram plattans tangentbord 

 

 

 

Sök 

 Här kan du söka ex procapita för att få fram ikonen för vanliga procapita, 



 

Från startsidan kan du klicka dig vidare till ”Appar” och Program, här finns de vanliga programmen 
som vi jobbar med, rekommendationen är att du väljer att sortera efter ”mest använda” 

 


