
 

 Version: Status: Sida: 

 0.00 Utgåva (1)9 

Dokumenttyp: Projekt: 

Projektdokument Projektnummer (enligt eSamordnare) 
Dokumentbeskrivning: 

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning – Götene och Lidköping 

Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : 
Godk 
datumProj: 

  Person / Grupp som godkänt dok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOK.NAMN: 150111_SLUTRAPPORT GÖTENE_LIDKÖPING MOBIL DOKUMENTATION MED SÄKER INLOGGNINGUTSKRIFTSDATUM: 15-03-03 

Slutrapport 
Mobil dokumentation med säker inloggning – Götene och 

Lidköping 



 

Version: Status: Sida: 

0.00 Utkast/Utgåva (2)9 

 

DOK.NAMN: 150111_SLUTRAPPORT GÖTENE_LIDKÖPING MOBIL DOKUMENTATION MED SÄKER INLOGGNINGUTSKRIFTSDATUM: 15-03-03 

Sammanfattning av resultat 

Målet med projektet har varit att testa mobil dokumentation med säker 
inloggning för kommunal hemsjukvård och biståndshandläggning. 
Testerna utfördes av legitimerad personal och biståndshandläggare. Målet 
har varit att man ska kunna läsa information och dokumentera i Procapita 
samt skicka vårdbegäran i KLARA SVPL samt testa Tietos Lifecare-
moduler. 

Säker inloggning med SITHS-kort har uppfyllts i de program som kräver 
det. Det har fungerat att logga in i använda program men det har varit 
långa inloggningstider.  

Test av mobilt arbetssätt har gjorts i två steg.  
Steg ett: I Götene gjordes testet av två användare under vecka 45 och 46. 
I Lidköping gjordes testet under åtta veckor fördelat på tre användare 
under dagtid från vecka 45 och framåt, samt tre veckor från vecka 46 och 
framåt av nattpersonal. Två av projektgruppens deltagare har testat 
kontinuerligt under tiden vi haft platta och dator för att allt ska fungera vid 
test i verksamheten och för test av 4G på olika geografiska platser.  
Steg 2: Götene arbetar med sju surfplattor i januari där Lifecare 
hemsjukvård installerats och SIM-kort för 4G finns. Utbildning ges till 
användarna och testet ska pågå under hela avtalstiden till och med april 
2015. Lidköping fortsätter med ytterligare test av surfplatta och dator, har 
beslutat att inte köpa fler surfplattor förrän man testat färdigt. 
 
Projektgruppen sammanställde frågor som testpersonerna svarade på. 
Svaren finns i bilaga 1. 

Erfarenhet av projektet är att på sikt ger mobilt arbetssätt högre kvalitet, 
effektivare arbete och även mindre miljöpåverkan. Projektet har gett vissa 
erfarenheter av detta men stora delar av planeringen har försenats på 
grund av sena leveranser och hur program fungerat. 

För fortsatt mobilt arbetssätt krävs att tekniska problem åtgärdas. Det 
behövs också fler kommunikationsinsatser för personal samt för brukare, 
patienter och anhöriga.  

All dokumentation från projektet kan delges till intresserade. Förutom 
slutrapport finns statusrapporter, utbildningsmaterial för Lifecare 
hemsjukvård, beskrivning av hur tekniken fungerat, aktivitetslista och 
tidsplanering. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Mål: 

Målet med projektet har varit att testa mobil dokumentation med säker 
inloggning under fyra veckor i kommunal hemsjukvård och 
biståndshandläggning. 

Testerna planerades att utföras av legitimerad personal alla tider på 
dygnet i Lidköping och Götene samt biståndshandläggare dagtid i Götene. 

Målet har varit att man både ska kunna läsa information, dokumentera och 
ge snabb informationsöverföring till vårdgivare när vårdbegäran skickas i 
KLARA SVPL. 

Målet har också varit att testa Tietos Lifecare-moduler. 

Måluppfyllelse: 

Säker inloggning med SITHS-kort har uppfyllts för KLARA SVPL, NPÖ, 
Pascal och Lifecare mobil hemsjukvård. Det har fungerat att logga in på 
de mobila enheterna och i de program vi använt, men med varierande 
inloggningstider. 

Stora delar av planeringen har försenats. Orsaken har varit sena 
leveranser av mobila enheter, program och hur program fungerat var för 
sig och i olika kombinationer. 

Stora delar av projektet har utförts efter projektets formella avslutsdatum i 
november. 

1.2 Aktiviteter 
 Projektgruppen har bestått av deltagarna från båda kommunerna och 

Göliska IT som är IT-driftbolag. Projektmöte har hållits under hösten.  
IT-strateg i Götene, som har övergripande ansvar för samarbetet mellan 
kommunerna, har involverats i projektet. 
 

 Projektledare har haft kontakt med Dals-Eds kommun och Åmåls kommun 
för visst erfarenhetsutbyte. De har haft liknande projektidéer om mobil 
dokumentation. 
 

 Delar av projektgruppen har haft möte med Tieto inför Götenes tecknande 
av avtal på Lifecare hemsjukvård och Lifecare handläggare/ÄBIC. För 
Lifecare handläggare/ÄBIC är inköpet en engångssumma. För en 
pilotversion av Lifecare hemsjukvård tecknar Götene tillfälligt avtal med 
Tieto som gäller till och med april 2015. 
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 Projektledare har haft möte med IT-strateg om Tietos checklista för 
Lifecare-konceptet. Båda modulerna kräver tvåfaktorsinloggning via IDP-
lösning och med SITHS-kort. 
 

 Konsultdag för Lifecare handläggare/ÄBIC genomfördes senare än 
planerat beroende på att tvåfaktorsinloggningen inte var klar.  

 
 För att köra Lifecare handläggare/ÄBIC krävs webbläsare, Google chrome 

eller Internet Explorer 11. Vi hade inget av dem i standardarbetsplatsen, 
installationen beställdes från Göliska IT. 
 

 Installation och information avseende Lifecare hemsjukvård skedde på 
distans. Vi fick en checklista från Tieto och hade sen kontakt via e-post. 
 

 Informationsmöten med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och 
legitimerad personal i Götene och Lidköping. Informationsmöte med 
biståndshandläggare Götene  
 

 Kommunerna beställde surfplatta och dator som Göliska IT installerar inför 
test av mobilt arbetssätt. SIM-kort beställdes och installerades, inloggning 
med SITHS-kort testades. Surfplatta och dator ut till personal som testade 
i verksamheterna. Vi startade med en dator och en surfplatta per kommun 
cirka två månader för sent. 
 

 Test av mobilt arbetssätt har gjorts i två steg. Steg ett: I Götene gjordes 
testet av två användare under vecka 45 och 46. I Lidköping gjordes testet 
under åtta veckor fördelat på tre användare under dagtid från vecka 45 
och framåt, samt tre veckor från vecka 46 och framåt av nattpersonal. Två 
av projektgruppens deltagare har testat kontinuerligt under tiden vi haft 
platta och dator för att allt ska fungera vid test i verksamheten och för test 
av 4G på olika geografiska platser. Steg 2: Götene arbetar med sju 
surfplattor i januari där Lifecare hemsjukvård installerats och SIM-kort för 
4G finns. Utbildning ges till användarna och testet ska pågå under hela 
avtalstiden till och med april 2015. Lidköping fortsätter med ytterligare test 
av surfplatta och dator, har beslutat att inte köpa fler surfplattor förrän man 
testat färdigt. 
 

 Projektgruppen har utsett testpersonerna, legitimerad personal och 
biståndshandläggare i aktiv tjänst. Innan testet sammanställde 
projektgruppen frågor som testpersonerna svarade på. Svaren finns i 
bilaga 1. 
  

 Beslut från ledningsgrupp i Götene att köpa in sju surfplattor till legitimerad 
personal och fyra plattor till biståndshandläggare. Lidköping beställer en 
platta och en dator för fortsatt test. 
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 Fyra surfplattor i till biståndshandläggare i Götene har levererats. Ska 

börja användas i januari. Fyra av fem handläggare valde surfplatta framför 
dator, femte handläggare valde dator. 

 

 Kontakter med Göliska IT om KLARA SVPL som inte fungerade ihop med 
windows 8. Via-klienten fungerar inte ihop med appar vilket medför 
problem med Lifecare hemsjukvård. 
 

 Kommunikationsaktiviteter har genomförts fortlöpande. Information vid 
möten med våra samverkanskommuner inom Göliska (Götene, Lidköping, 
Skara, Essunga). Information vid ledningsgrupper i Götene och Lidköping 
om läget kring mobila enheter och moduler till verksamhetssystem. 
Information vid möten med legitimerad personal och biståndhandläggare 
om projektet. Götene har publicerat information om e-hälsa på 
kommunens hemsida. Information på respektive kommuners intranät är på 
gång. Under januari startar utbildning för legitimerad personal i Götene. 
Lidköping fortsätter att testa mobilt arbetssätt under våren 2015 och 
planerar därefter utbildning och breddinförande under hösten.  

 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Tidsåtgång i projektet beräknades till totalt 520 timmar. Stimulansmedel 
beviljades till hälften av timantalet med 140 000 kr. Till och med november 
har vi använt tiden fullt ut, under december har lagts ytterligare timmar i 
projektet. Projektet har genomförts inom ordinarie arbetstid. Detta har varit 
möjligt då flera personer har samarbetat och vissa andra arbetsuppgifter 
har fått vänta. Stor fördel att samarbeta över kommungränserna.  

Utöver arbetstid står kommunerna för kostnader för datorer, surfplattor, 
programvaror och abonnemang. 

Surfplattor, datorer, moduler engångssumma: 150 000 kr 

Abonnemang för moduler och 4G per månad: 3 500 kr plus cirka 109 kr för 
varje 4G-abonnemang som tillkommer. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

 

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Lidköpings pensionärsråd har fått information om e-hälsoprojekten. 
Samma sak gäller för rådet för funktionshindrade i Götene. 

 Vård- och omsorgsnämnden i Lidköping har fått information om  
e-hälsoprojekten 

 Götene har publicerat information om e-hälsa på kommunens 
hemsida 

 Varken Götene eller Lidköping har enskilda utförare. 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Projektledare har skickat in statusrapporter under projektet. 
Projektgruppen deltar vid spridningskonferenser i Göteborg och 
Skövde. 

2.3 Leverans 

Allt material kan delges till intresserade. Förutom denna slutrapport finns: 

 Statusrapporter 

 Utbildningsmaterial och lathund för Lifecare hemsjukvård 

 Beskrivning av hur verksamhetssystem fungerar tillsammans med 
operativsystem, programvaror och lösning för mobil åtkomst. 

 Aktivitetslista 

 Tidsplanering 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

På sikt bedömer vi att mobil dokumentation ger kvalitetshöjning, 
effektivare arbete och även mindre miljöpåverkan. Projektet har gett vissa 
erfarenheter av att man slipper resor till kontoret eller att ringa kollegor för 
att hämta in information från journaler och sociala akter.  

Teoretiskt såg projektet enkelt ut, men i praktiken påverkades vi av 
försenade leveranser och tekniska problem. Det har påverkat projektets 
genomförande och resultat.  

Fungerande anslutning till internet med 4G SIM-kort och Wi-Fi är en 
nödvändig förutsättning för att lyckas med mobilt arbetssätt. 

Det finns olika besked från Göliska IT om hur de mobila enheterna ska 
ansluta till kommunens nät. Det blir problem när man byter mellan 
nätverkskabel, Wi-Fi och 4G. Det här behöver följas upp. 

Inloggningstiderna i Procapita har varit långa, det har tagit upp till 15 
minuter att logga in. Vi bedömer att om man ska använda Procapita mobilt 
ska det vara för att läsa journaler men inte för att dokumentera. 

Tvåfaktorsinloggning i Procapita fungerar inte i dagsläget i Windows 8. 

För att kunna köra program som går via kommunikationstorget, KLARA 
SVPL och Websesam, måste surfplattan vara en standardarbetsplats. För 
detta krävs Via-klienten, men i dagsläget måste den stängas av när 
Lifecare hemsjukvård används. 

Pilotversion av Lifecare hemsjukvård används och flera viktiga funktioner 
saknas. Inloggning och signering sker på två olika sätt, inloggning med 
SITHS-kort och signering med så kallat TSS-lösenord. De 
nätverkslösenord som används inom kommunens nätverk kan inte 
användas mobilt. 

Varje användare måste själv ladda ner appen till sin surfplatta / dator. Det 
följer inte kommunens förfarande för övrig distribution av program. 

Från början har tanken varit att surfplatta ska användas som 
standardarbetsplats och ersätta bärbar eller stationär dator. I dagsläget 
vet vi inte om detta är möjligt. 

För framtidens mobila arbetssätt krävs infrastruktur i form av bredband och 
stabilitet i 4G-nät. Byggnader måste förberedas för trådlösa nätverk och 
mobiltäckning. Vi har upptäckt att nybyggda hus i kommunal verksamhet 
har stora problem då signaler inte går igenom väggar. Till exempel har 
vissa trygghetsboenden stora problem med hur digitala larm och 
mobiltelefoner fungerar.  

Framgångsfaktorer har varit gott samarbete och samverkan med Göliska 
IT och Tieto. 
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3.2 Överlämning/Förvaltning 

Projektet har handlat mer om teknik än hur användare kan starta upp med 
ett mobilt arbetssätt. Flera tekniska faktorer påverkar varandra på ett sätt 
som inte kunnat förutses. Erfarenheten är viktig att ha med i fortsatt arbete 
och som ett råd till andra vid uppstart av mobila lösningar.  

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Utvärdering av Lifecare hemsjukvård när tiden för avtalet tar slut under 
våren 2015.  

Program som går via kommunikationstorget bör kunna nås direkt från 
internet. 

Via-klienten och appar i Windows 8 behöver kunna fungera ihop, om inte 
behöver nya lösningar tas fram. 

Om det blir ett breddinförande av mobilt arbetssätt behövs fler 
kommunikationsinsatser för personal samt för brukare, patienter och 
anhöriga. 


