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2 Inledning 
Idag sker många eHälsa-relaterade förändringar i vården. Kommunernas hälso- 

och sjukvård är inget undantag och det sker en snabb utveckling av nya IT-

tekniska lösningar initierat från såväl lokal, regional som nationell nivå. 

Utvecklingen går mot en sammanhållen journalföring och elektronisk 

kommunikation med patienterna. Detta ställer nya krav på kompetens och 

arbetssätt hos medarbetaren. Tietos nya mobila lösning för integrerad hälsovård 

och omsorg möjliggör rätt information på rätt ställe för att säkra rätt behandling. 

Förhoppningsvis kommer resultatet att ge bättre samarbete, ökad effektivitet, 

ökad kvalitet och framförallt mer tid till patienterna 

 

2.1 Bakgrund 

Dals-Eds Kommun är befolkningsmässigt en liten kommun men stor till ytan. 

Kommunens Hemsjukvård inklusive Rehabenheten har ansvar för ett flertal 

personer som bor utanför centrum, ofta enskilt och som kräver lång restid. Kväll 

och natt tjänstgör endast en sjuksköterska vilket innebär att det inte finns någon 

som vid behov kan förmedla information ur den medicinska journalen eftersom 

åtkomsten är bunden till det fasta närverket. Vid telefonförfrågningar, medicinska 

bedömningar i hemmet och liknande situationer får sjuksköterskan åka in till 

kontoret för inhämta information som grund för sina beslut. Många gånger hinns 

inte detta med utan beslut och åtgärder vidtas tas som sedan måste följas upp så 

fort möjlighet ges. Den utlovade mobiliteten i Lifecare kan förkorta ledtider och i 

realtid ge information så att sjuksköterskan kan fatta korrekta beslut. För 

närvarande införs i hemsjukvården Procapita+ HSL med tillhörande moduler. 

Införande av Lifecare blir då en naturlig ingång till ett helhetskoncept som 

uppfyller kraven på hälso- och sjukvårdsdokumentation. Götene kommun har 

tillsammans med Lidköpings Kommun valt att som projekt testa Lifecares 

mobilitet men utifrån ett annat perspektiv där man lägger till andra viktiga 

funktioner som bl.a. innebär att andra yrkesfunktioner berörs 

2.2 Syfte 

Att via mobilt dokumentationssystem avsevärt höja patientsäkerheten genom att 

korrekt information kan inhämtas på plats. En positiv sidoeffekt blir också en 

förbättrad arbetsmiljö för personalen då negativa stressfaktorer elimineras 

 



 

 

 

 

3 Målbeskrivning 

3.1 Effektmål 

Idag utför hemsjukvården uppdrag i personers ordinära boende dygnet runt. Med 

mobilt informations- och dokumentationssystem kan ärende och uppdrag avslutas 

på plats. Säkerhet och effektivitet kommer att höjas. Tidsbesparande samt att 

uppgifter inte försvinner eller glöms bort. Andra vårdgivare som ringer för 

information kan få uppgifterna direkt (ex. Närhälsans läkare). I en förlängning 

när en sammanhållande dokumentationskedja blir en verklighet kan systemet göra 

att mycket arbete kan utföras oberoende av tid och rum. Prioritering av ärende 

kan göras av den som är mest lämpad eller skickas vidare om annan 

personalkategori berörs. Patienter och närstående kan bli mer delaktiga i vården 

genom att delta i kommunikationen  

3.1.1 Redovisning av nyttan 

Nyttan kommer att kvantitativt redovisas utifrån en fastställd mall där deltagare i 

projektet får uppskatta tidsvinst. Mallen kommer också att innehålla några korta 

frågor med fokus på kvalitet   

3.2 Arbetsmål 

 Procapita Lifecare ska under projekttiden användas av all legitimerad 

personal i hemsjukvården 

 Surfplattan ska ha säker inlogg med SITHS-kort (dubbel autentisering) 

 Procapita LifeCare ska användas vid läkarkonsultationer. Dessa sker 

oftast utanför den legitimerade personalens arbetsstationer. Ordinationer 

ska dokumenteras direkt och stämmas av med läkaren. Ger ökar kvalitet, 

effektivitet och säkerhet 

 Surfplattan ska även finnas med vid övrigt arbete utanför de fasta 

arbetsstationerna så att extra resor och dubbeldokumentation minimeras 

Önskvärt är att projektet ska visa på att ny teknik kan förenkla vardagen för både 

personal och patienter. Kan vi också påvisa att vi får kvalitativa, ekonomiska och 

arbetsmiljömässiga vinster kommer det att bli lättare att få politiker, ledning, och 

operativ personal att satsa mer av sina resurser på området eHälsa   

3.3 Förutsättningar 

Faktorer som kan påverka projektet negativt är om Lifecare inte fungerar som 

utlovats och om det blir för stora uppkopplingsproblem. Redan idag finns 

kapacitetsbrister. Ny lagstiftning inom området dokumentation (både SoL och 

HSL) är på gång och det kan då ge andra förutsättningar som kan äventyra 



 

 

 

 

projektidén. Kommunens IT-chef ser inte i dagsläget några tekniska problem med 

projektet. Under projekttiden behöver vi inte göra verksamhetsförändringar men 

behöver viss personalförstärkning 



 

 

 

 

4 Beskrivning 

4.1 Omfattning 

Införa mobil hemsjukvårdslösning via Tietos koncept Lifecare. Läsplattor som 

stödjer Windows 8 och kortläsare med tvåfaktorsinlogg. Tanken är att kunna läsa 

sin” att göra lista”, läsa och skriva journalanteckningar, få tillgång till 

personuppgifter, närstående, kartfunktion m.m. 

4.2 Organisation och bemanning 

Tieto tillsammans med IT-chef, MAS och eHälsosamordnare  

4.3 Tidsram 

Start: augusti -14  Slutdatum: december-14 

4.4 Kostnad 

Kostnad ca 150 000 kr 

4.5 Finansiering 

50% via Stimulansmedel och 50% via Dals Eds kommun  

4.6 Beroenden och avgränsningar 

Sjuksköterskan skall på plats kunna läsa sin ”att göra lista”, läsa och skriva 

journalanteckningar, få tillgång till personuppgifter, närstående, kartfunktion. 

Under projekttiden koncentreras mobiliteten endast till Lifecare. 

4.7 Förvaltning 

IT-stöd 

Kommunen påtar sig en framtida programhyra. 

Utbildning för nyanställda 



 

 

 

 

5 Kommunikationsplan 
Beskriva målet med projektet och varför vi skall införa Lifecare.  

Utbildning för 15-20 sjuksköterskor och Rehab: 

Grundläggande IT-utbildning  IT-chef 

Programvaran    Tieto 

Användarutbildning   Tieto 

5.1 Målgrupper 

Medarbetare inom Hemsjukvården och Rehab i Dals Eds kommun  

5.2 Kommunikationskanaler 

Internt i kommunen 
Socialnämnd 

Ledningsgrupp 

Muntligt På APT 

Skriftligt för samtliga berörda  

Externt utanför kommunen 
Endast internt tills projektet har utvärderats 



 

 

 

 

6 Risk- och sårbarhetsanalys 
Problem med täckning av mobila nätet i glesbygd 

Problem med hårdvara 

IT-support obekväm arbetstid 

Personalens IT-kompetens 

Motstånd hos personalen 

Utbildning av vikarier 

Rutin för mobil journalhantering behöver upprättas 

 

 

6.1 Riskhantering 

Genom utbildning och tydliga instruktioner/riktlinjer.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


