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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Alingsås har vi tidigare låtit utvalda personalgrupper, nattpatrull och 

sjuksköterskor, få tillgång till hela journalsystemet Magna Cura via en 

Citrixlösning. Både ipads och bärbara datorer har testats med varierande resultat. 

Framför allt har hanteringen i Magna Cura upplevts svår, till stor del beroende av 

att det inte är webbaserat. Nattpatrullens ipad returnerades med meddelandet 

”kom tillbaka när ni har enklare lösning”. 

Under 2013 deltog Alingsås i ett av Pulsen drivet utvecklingsprojekt tillsammans 

med några andra kommuner i syfte att utveckla en webblösning som ska 

presentera valda delar av Magna Cura i ett gränssnitt som ska fungera oavsett om 

man vill använda smartphones, bärbara datorer eller läsplattor. 

Initialt kommer man att kunna läsa bakgrundsinformation, meddelanden och 

dokumentation enligt SoL och HSL. I ett senare utvecklingssteg kommer det att 

bli möjligt att även skriva dokumentation. 

Den tekniska utmaningen för kommunen ligger i att lösa säkerheten samtidigt som 

man inte gör avkall på hanterbarheten. En annan utmaning ligger i att få 

personalen att känna sig trygg med tekniken och positivt inställd till att pröva nya 

arbetssätt. 

1.2 Syfte 

Syftet är kunna erbjuda den mobila personalen ett enkelt och säkert 

dokumentationsstöd oavsett vilken utrustning som används. 



 

 

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 

Det yttersta målet är att möjliggöra en säker och tillgänglig dokumentation som 

ger stöd i det vårdnära arbetet. 

Dokumentationens tillgänglighet blir en kvalitetssäkring genom direktåtkomsten 

till de beslutade insatserna och blir ett stöd för personalen i utförandet. Att kunna 

ta del av den senaste dokumentationen förbättrar också möjligheten för den 

legitimerade personalen att vid behov ta snabbare beslut. 

På längre sikt finns det en förhoppning om att den mobila personalen får 

möjlighet att ”dokumentera av sig” i direkt anslutning till sitt besök istället för att 

vänta tills man är tillbaka på kontoret eller i hemtjänstlokalen. 

En förändring som krävs är tillskapandet av en väl testad och genomarbetad 

teknisk plattform som stödjer arbetssättet, och som klarar av olika former av säkra 

inloggningar, t.ex smarta kort och sms-lösningar. 

En möjlig positiv bieffekt av ett gott förarbete är att andra förvaltningar inom 

kommunen kan erbjudas en liknande åtkomst utifrån sina specifika behov. 

2.1.1 Redovisning av nyttan 

Nyttan ska redovisas kvantitativt och kvalitativt i form av en 

kostnads/intäktsanalys alternativt en nyttovärdering. 

Hanteras under projektets gång. 

2.2 Arbetsmål 

Skapa en användarvänlig plattform med tvåfaktorsinloggning för Magna Curas 

webbapplikation. 

Projektet ska testa olika typer av inloggningsförfaranden och åtkomster på 

telefoner, läsplattor och datorer. 

Ett ytterligare arbetsmål är att låta en utvald testgrupp bedöma inloggningsdelen, 

teknikens hanterbarhet samt verktygets funktionalitet ute i verksamheten. 

Förutsättningar 
 

Idag har vi en IT-infrastruktur som bygger på ett modernt fibernät vilket är 

kompletterat med förhyrda kopparförbindelser. Vi nyttjar ett privat APN i Telenors 

mobilnät för att vid behov kunna koppla upp oss mot en Citrixmiljö. 

 



 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Innehåll och metoder 

 Skapa en projektgrupp. 

 Sätta upp en teknisk plattform med tillhörande säkerhetslösningar efter tester 

av olika möjligheter. 

 Installation och kontrollkörning av programvaror på servern tillsammans med 

Pulsen. 

 Skapa utvärderingsverktyg utifrån följande: inloggningsmetod, nätåtkomst, 

utrustningens hanterbarhet och nyttoeffekt av applikationen utifrån 

arbetsperspektiv. 

 Inköp av ett par olika telefontyper, ipads, skal till ipads för kortinloggning samt 

några bärbara datorer. 

 Tekniktester i projektgruppen. 

 Tidigt i projektet bjuda in personal från olika yrkesgrupper i verksamheten till 

informationsträff och till att medverka i testerna – önskvärt med 10-20 

personer för att få ett bra utvärderingsunderlag. 

 I egen regi genomföra nödvändiga utbildningar för att testpersonerna ska 

känna sig trygga med tekniken både när den fungerar och vid behov kunna 

göra enklare felsökningar. 

 Avstämningar med utsedd styrgrupp och referensgrupp(er). 

 Utvärdering av erfarenheterna kommer att ske löpande i både projekt- och 

testgruppen utifrån arbetsmålen. Utvärderingarna kommer att ligga till grund 

för den analys som genomförs i slutet av projekttiden och som kommer att 

generera ett förslag på en handlingsplan för fortsatt mobiltetsarbete inom vård 

och äldreomsorgen i Alingsås. 

 Spridning av erfarenheterna till olika intressenter samt projektrapport. 

 

3.2 Organisation och bemanning 

Projektägare: förvaltningschef för vård och äldreomsorgen 

Projektmottagare: förvaltningschef för vård och äldreomsorgen 

Projektledare: IT-samordnare för vård och äldreomsorgen 

Styrgrupp: Avdelningschefer inom vård och äldre samt central IT-chef  

Projektgrupp: IT-samordnare, systemförvaltare, tekniker, ansvarig för 

dokumentation inom HSV 

Testgrupp: 10-20 personer ur verksamheten 

Referensgrupp intern: VAN-IT (befintlig samverksansgrupp kring IT-frågor inom 

vård och äldre) 

Referensgrupp extern: enbart om intresse finns från andra kommuner att ta del av 

projektet - förslag från Västkom/Insatsområde mobilitet (GR) 

 

 



 

 

3.3 Tidsram 

Preliminär tidsram 

Uppstart i juni 2014 med informationsmöten mm. 

Kartläggning av möjlig teknik samt uppsättande av server juni – september 2014. 

Preliminär programleverans från Pulsen under september månad (ev tidigare). 

Tekniktester under oktober 2014. 

Testgrupper från november 2014-februari 2015. 

Utvärdering/handlingsplan och slutrapport mars 2015. 

3.4 Kostnad 

 

 

Antal 

personer tjänst 

antal 

månader timpris Totalt 

Projektledare 1 20% 8 500 138 400 

 

Antal 

personer tillfällen tim/tillfälle timpris Totalt 

Projektgrupp 4 18 2 500 72 000 

Referensgrupp 10 3 2 500 30 000 

Styrgrupp 4 4 1 500 8 000 

Testgrupp 15 8 2 500 120 000 

Konsulttid 

(Pulsen)  1 25 1000 25 000 

Utbildning     10 000 

TOTALT     403 400 

 

Övriga kostnader i form av teknisk utrustning, programvaror och eventuella 

licenser egenfinansieras. Därtill egenfinansieras nyttjande av befintliga lokaler, 

befintlig IT-utrustning och befintlig övrig personal. 

 

 3.5 Finansiering 
Uppskattat bidrag från VästKom om 200 000 kr utgör en förutsättning för 

projektet. Utöver eventuell bidragsfinansiering kommer Alingsås kommun att 

egenfinansiera cirka hälften av beräknade personalresurser, samt därtill 

egenfinansiera teknisk utrustning och nyttjande av befintliga övriga resurser. 

  
3.6 Beroenden och avgränsningar 

Beroenden 

Pulsens leveranser, IT-avdelningens resurser och testgruppens tid. 

Avgränsningar 

Projektet innefattar enbart verksamhet inom vård och äldreomsorgen i Alingsås 

kommuns egen regi. 



 

 

 3.7 Förvaltning 

Projektets resultat ska generera ett förslag på en handlingsplan till fortsatt 

mobilitetsarbete inom vård och äldreomsorgen. 

 

 3.8 Kommunikation 

En kommunikationsplan är till för att säkerställa att rätt personer får rätt 

information i rätt tid och på rätt sätt. 

Kommunikationskanalerna väljs utifrån vad som lämpar sig bäst för avsedd 

målgrupp. 

Projektgrupp   

 regelbundna möten som dokumenteras, projektledaren kallar via mail. 

 utför utbildning för testgruppen. 

 skapar rutiner för användandet. 

Referensgrupp 

 träffas två till fyra gånger beroende av behovet, projektledaren kallar via 

mail. 

Testgrupp 

 uppstartsmöte för att få information och få möjlighet att ställa frågor, 

projektledaren kallar via intranätet. 

 fysiska arbetsmöten, projektledaren kallar via mail. 

 kontakt under testperioden via telefon, mail och fysiska möten. 

Styrgrupp 

 3-4 fysiska möten samt kortare information via mail. 

Extern kommunicering 

 via VästKom vid återrapportering. 

 via månatliga statusrapporter 

Internt i kommunen 

 statusinformation via intranät till vård och äldreomsorgens personal och 

helpdesk. 

 

 3.81 Målgrupper 

Se 3.8 

3.82 Kommunikationskanaler 

Internt i kommunen 

Se 3.8 

Externt utanför kommunen 

Se 3.8 

 



 

 

 3.9 Risk- och sårbarhetsanalys 
 

Styrkor Svagheter 

 Välfungerande 

intern IT-avdelning. 

 Kända 

leverantörer. 

 Goda medarbetare. 

 Beroende av 

programleverans som vi ej kan 

påverka. 

 Risk för tids- och 

resursbrist. 

Möjligheter Hot 

 Att få en säker 

plattform för 

programåtkomst som även 

kan gynna andra 

förvaltningars kommande 

arbete. 

 Kvalitetssäkrat 

arbete i hemmet med mobil 

åtkomst till 

dokumentationen. 

 Att få en för liten 

testgrupp beroende av resursbrist 

och därigenom ett sämre 

utvärderingsunderlag. 

 Tekniken blir för svår 

att hantera. 

 Nätåtkomsten är 

undermålig. 

 

 

  
3.91 Riskhantering 

Hur minimeras effekterna av de risker som kartlagts om de besannas?   

Ifall testgruppen blir mindre än beräknat behöver man troligtvis istället förlänga 

testperioden. För att minimera risken att tekniken upplevs svårhanterlig och att 

man har bekymmer med att göra enklare felsökningar, behövs intern utbildning 

för testgruppen. Viktigt att de känner sig trygga innan de testar i verkliga 

situationer. 

Ett ytterligare sätt att minimera effekterna av eventuella risker är att inte släppa 

ifrån sig en betaversion som testgruppen får nyttja, utan att ha en så färdig produkt 

som möjligt till testgruppen för att undvika tekniktrötthet. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 Titel (Bilagerubrik 1) 
 

Avsnitt (Bilagerubrik 2) 
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Bilaga 2 Titel (Bilagerubrik 1) 
 

Avsnitt (Bilagerubrik 2) 

 


