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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Härryda kommun har tidigare testat och implementerat mobil användning av 

bärbara datorer och iPad inom hemtjänst, särskilt boende, personlig assistans samt 

för legitimerad personal. Vi tror på styrkan i att nå information och dokumentera 

på distans i realtid. Detta ger ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

Härryda kommun har fattat ett beslut om att konsekvent använda produkter med 

iOS och inte till exempel Android. 

Erfarenheter från testen har väckt en del funderingar kring hur man ska få till ett 

samlat, enkelt och effektivt IT-stöd som täcker de flesta behov och önskemål. En 

bärbar dator upplevs opraktiskt att ha med på grund av otymplig storlek, 

spänningsförsörjning och uppkoppling via trådlösa modem. För vissa 

yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor och biståndshandläggare, kan iPad vara 

en lämplig hårdvara med tanke på batterikapacitet och smidighet men för flera av 

dessa grupper saknas idag anpassningar av verksamhetssystemet för denna 

plattform. För andra yrkesgrupper, till exempel hemtjänstpersonal, finns det bra 

webbapplikationer som går att köra i iPad men dessa grupper upplever det 

opraktiskt att behöva bära med sig flera enheter som till exempel både iPad och 

mobiltelefon.  

 

1.2 Syfte 

Sektorn för socialtjänst, vård och omsorg vill utvärdera möjligheten och nyttan 

med mobilt IT-stöd för bland annat informationsåtkomst och dokumentation inom 

hemtjänsten. Projektet syftar till att utreda hur vi på bästa sätt kan få ett IT-stöd 

till personalen där de olika applikationer, system och funktioner som vi har behov 

av, i hög grad kan vara integrerade med varandra och stödjas av samma 

plattform/hårdvara. Målet är att öka kvalitet och effektivitet genom att minimera 

antalet enheter som personalen behöver ha med ut i arbete samt att minimera 

dubbelarbete i form av handpåläggning och parallell registrering. 

 

 

 



 

 

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 

De effekter projektet är tänkt att uppnå är: 

 Kvalitetssäkrad omsorg inom hemtjänst 

o Effektiviserad och mer tillgänglig metod för informationsåtkomst 

och dokumentationsmöjlighet. 

o Snabbare rapportering/dokumentering 

o Snabbare kommunikationsvägar mellan medarbetare 

o Ökad flexibilitet i resurshantering 

o Ökad säkerhet vid dokumentation 

 Stärkt yrkesroll inom hemtjänst 

o Mindre stress 

o Självständighet 

o Ökad delaktighet i det moderna informationssamhället 

 Långsiktiga förbättringsmöjligheter 

o Förutsättningar för ytterligare IT-stöd för bättre arbetsrutiner inom 

hemtjänsten avseende tidseffektivitet och kvalitet samt ökad 

trygghet och service i ordinärt boende. 

o Kunskapsbank för införande av lokalt regelverk för krav på 

informationssäkerhet. 

o Kunskapsbank för utredning kring mobilt IT-stöd inom andra 

verksamhetsområden inom socialtjänsten. 

 

 

2.1.1 Redovisning av nyttan 

Mätningar och analys kommer att ske genom: 

Nyttoanalys kommer att göras ur kostnad/tids-perspektiv samt påverkan av 

kvalitet i dokumentation samt risk för avvikelser. Även faktorer som är svåra att 

mäta ska beaktas såsom känslor av status och självständighet i sitt yrke. 

Mätningar och analys kommer att ske genom: 

 Intervju och/eller frågeformulär både innan och efter testperiod. Frågorna 

ska innefatta upplevd 

o tillgänglighet till information dokumentation i Treserva 

o kvalitet på dokumenterat material 

o stress samt stressfaktor 



 

 

o tidsåtgång för dokumentation 

o risk för avvikelse p.g.a. bristande information  

 Intervju och/eller frågeformulär endast efter testperiod. Frågorna ska 

innefatta upplevelse kring 

o hantering av iPhone, säkerhetssystem (pinkod) samt inloggning i 

Treserva-app 

o användargränssnitt i mobilapp 

o reaktion från arbetskamrater, allmänhet och brukare 

o status, självkänsla och ”roligt” med avseende på tillgänglighet till 

modern teknik 

 

 

2.2 Arbetsmål 

Projektet förväntas att ge:  

 Beslutsunderlag för implementering av mobilapp  

 Rutiner för dokumentation i verksamhetssystemet Treserva via mobilapp 

 Rutiner och policy för handhavande och förvaring av iPhone 

 Beslutsunderlag inför kravsättning på informationssäkerhet för hantering 

av mobila enheter inom socialtjänsten. 

 Kartläggning av IT-stöd för hemtjänstens verksamhet som stödjer iPhone. 

Kartläggningen ska visa på behov, tekniska och organisatoriska 

förutsättningar, möjliga produkter och leverantörer samt ekonomiska 

aspekter. 

 Rutiner för fortbildning till personal  

 

2.3 Förutsättningar 

Projektet ska testa mobil dokumentation genom befintlig mobilapp för 

verksamhetssystemet Treserva. Projektet har ingen möjlighet att på kort sikt 

påverka användargränssnitt eller funktionalitet i appen.  

Projektet har ingen möjlighet att testa eller jämföra andra tekniker för stark 

autentisering än SITHS. 

Projektet har ingen möjlighet att testa annan mobil plattform än iPhone. 

Projektet kan inte påverka befintlig 3G/4G-täckning utan måste anpassa test 

utifrån rådande förhållande. 

Projektet har inte befogenhet att styra testpersoners arbetstid utan detta måste 

göras i samråd med verksamheten. 



 

 

Effekterna av projektet förväntas inte innebära förändringar som leder till någon 

form av lagstadgade förhandlingar.  

Projektet förväntas rapportera status och resultat utifrån både villkor uppsatta både 

från Västkom och den interna uppdragsgivaren. 

 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Omfattning och avgränsning 

Härryda kommun avser att ta ett helhetsgrepp och hitta smidiga och effektiva 

lösningar för mobilt IT-stöd till olika yrkesgrupper. Detta projekt avgränsas till 

hemtjänsten inom vård och omsorg. 

För att gruppen omvårdnadspersonal inom hemtjänsten ska få en så komplett 

plattform som möjligt har vi för avsikt att i iPhone testa den mobilapp som finns 

till det verksamhetssystem som används idag. Vi kommer att se över möjligheten 

att samla så många verktyg som möjligt till samma plattform. 

Projektet begränsar sig till test av endast verksamhets-app och utredning/ 

kartläggning av övrigt IT-stöd. Förutsättningar för ytterligare funktioner och 

system som kan anslutas till mobil enhet utreds teoretiskt med rekommendationer 

för tillvägagångssätt vid framtida test. Exempel på sådant IT-stöd kan vara 

planeringsschema, nyckelfri hantering, larmfunktion samt kommunikations-

möjlighet med samordnare och övriga kollegor. 

I samband med test av mobil dokumentation i iPhone kommer frågan om säker 

autentisering att utredas. Vilka krav ställs på autentisering för den information 

som hanteras samt vilka tekniska lösningar kan vara aktuella (två-

faktorsinloggning, till exempel SITHS).  

Projektet löper under en begränsad tidsperiod med beräknat avslut i juni 2015. 

 

Genomförande 

Härryda avser att starta upp ett pilotprojekt för ett utvalt hemtjänstområde och 

tillsammans med den gruppen testa tekniken och ta fram arbetsrutiner.  

Status och dokumentation delas kontinuerligt till Göteborgsregionens 

kommunalförbund, GR. 

 

 

 

 



 

 

3.2 Organisation och bemanning 

Styrgrupp för projekt:  

Verksamhetschef för vård och omsorg samt administrativ chef, socialtjänsten  

 

Projektledare:  

Ingrid Grange  

 

Projektgrupp:  

Representanter för omvårdnadspersonal, enhetschefer för hemtjänsten, 

systemförvaltare  

 

Samverkansparter:  

IT, brukare och intresseorganisationer, facket, processtödjare för eHälsa inom 

vård och omsorg, ledningsgrupp för vård och omsorg  

 

 

 

3.3 Tidsram 

 

Preliminär tidsram för projektet enligt följande: 

Projektets tidsram sträcker sig från september 2014 till juni 2015 

September-oktober 2014 

 Projektplanering 

 Uppstart  projektgrupp 

 Beställning av hårdvara och licenser (iPad, SITHS-kort, Mobilapp 

Treserva, SITHS-modul Treserva) 

 Utse testområde och testpersonal 

 Informations plan upprättas 

 

November-december 2014 

 Kartlägga behov samt nuvarande arbetsprocesser och verktyg 

 Ta fram mätvärden och sammanställa nuläge 

 Ta fram utbildningsmaterial 

 Ta fram instruktioner och rutiner 



 

 

 Implemplementering av Treserva programvarumoduler för mobilapp och 

autentisering genom SITHS-kort 

 Information till samverkansparter 

 Påbörjar kartläggning av övrigt IT-stöd/-produkter 

 

Januari 2015 

 Utbildning till omvårdnadspersonal  

 Detaljplanering av test 

 

Februari-Maj 2015 

 Testperiod 

 Intervjuer 

 Sammanställning av testresultat och intervjuer 

 

Juni 

 Utvärdering testresultat och intervjuer 

 Slutrapport och informationsspridning 

 Avslut av projekt  

 

 

3.4 Kostnad 

Preliminär uppskattning av kostnad: 

Projektets beräknade totala kostnad för år 2014-2015 är 737 265 kr, varav 450 005 

kr räknas hamna på år 2014. (Bilaga 1) 

 

 

3.5 Finansiering 

Projektet finansieras av nationella stimulansmedel inom ramen för handlingsplan 

för e-samhället 2013-2015 samt av socialtjänsten i Härryda kommun. 

Finansieringen från Härryda kommun sker dels genom socialtjänstens ordinarie 

löpande budget och dels genom medel öronmärkta för eHälsa. Finansieringen 

fördelas jämnt mellan stimulansmedel och medel från Härryda kommun. 

 



 

 

3.6 Beroenden och avgränsningar 

 

Projektet avgränsas inom följande områden: 

 Test med mobilapp genomförs utifrån rådande förutsättningar för 3G/4G-

täckning.  

 Förutsättningar för fastanställd personal kommer att prioriteras under 

projektet. Förutsättningar för vikarierande personal kommer att 

dokumenteras för framtida utredning. 

 Projektet utförs inom en förutbestämd tidsram anpassad till satsningen 

med nationella stimulansmedel inom eHälsa. Projektet kan på grund av 

oförutsedda problem behöva justera arbetsmål eller metoder istället för 

justering av tidsramen.  

 

 

3.7 Förvaltning 

Projektet hanteras och förvaltas enligt rådande rutiner och kvalitetsledningssystem 

i Härryda kommun. 

 

 

 

4 Kommunikationsplan 
 

 

4.1 Målgrupper 

Kommunikation ska kontinuerligt ske med följande intressenter 

 Styrgrupp 

 Projektgrupp  

 Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten  

 Politiken  

 Ekonomi 

 Samverkansparter 

 

 



 

 

4.2 Kommunikationskanaler 

Projektledaren har huvudansvaret för kommunikationen. 

Kontinuerlig information för interna målgrupper lämnas muntligt på möten som 

till exempel arbetsplatsträffar. På kommunens intranät IDA publiceras 

information för pågående projekt.  

Projektledare kallar till möten vid behov.  

Information till brukare och intresseorganisationer sker genom befintliga forum. 

 

Projektinformation publiceras av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR på 

hemsidan för eHälsa. 

 

 

 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
 

Risk:  

Försening eller problem vid beställning och/eller implementering av Treserva 

programvarumoduler för mobil-app och autentisering via SITHS-kort samt 

tekniska problem under testperioden. 

Konsekvens:  

Försenat, försämrat eller uteblivet test. 

Åtgärd:  

God planering och kontakt med leverantör, systemförvaltare och IT-avdelning 

 

 

Risk:  

Brist i kunskap och acceptans för nya arbetsmetoder hos testpersonal och 

enhetschef 

Konsekvens:  

Försening i test samt missvisande eller uteblivet resultat 

Åtgärd:  

Tydlig information och bra utbildningsinsatser. Representanter från 

omvårdnadspersonalen ingår i projektgrupp. 

 

Risk:  



 

 

Bristande acceptans av tillkommande arbetsuppgifter för personal under 

utbildnings- och testperiod 

Konsekvens:  

Stress i arbetsgrupp. Försening av test samt missvisande eller uteblivet resultat. 

Åtgärd:  

God planering. Tydliga överenskommelser kring kostnadsfördelning. Möjlighet 

att under testperiod frigöra tid för testpersoner genom vikarier. 

 

 

Risk:  

Misslyckad kartläggning av det samlade mobila IT-stödet 

Konsekvens:  

Utvecklingen inom mobilitetsområdet eHälsa inom Härryda kommun försenas. 

Åtgärd:  

God struktur under kartläggningsarbetet 

 

 

5.1 Riskhantering 

Regelbunden och tydlig projektuppföljning för att kunna sätta in åtgärder i tid  
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Bilaga 1 Kostnadskalkyl  
 

Produkt/aktivitet Antal Inköps-
pris 

Månads-
kostn 

Totalt 
2014 
(kr) 

Totalt 
2015 (kr) 

Totalt 
årligen 
2016-  
(kr) 

Kommentar 

              

Modul Siths-
inloggning* 

1 41000 2050 53300 24600 24600 Paketpris lägsta nivå 
(<=200 användare) 

Mobilapp 
Treserva 

100 89500 30 89500 18000 36000 Beräknat på 
erbjudandepris, paketpris 
<=100 användare, 1 år fritt 
underhåll 

iPhone 15 4650 200 70950 36000 36000 Beräknat på arbetsgrupp i 
storlek av Mölnlycke tätort 
eller ytter (ca 15 personal i 
tjänst dagtid) 

Tactivoskal* 15 1245 0 18675 0 0 Beräknat på arbetsgrupp i 
storlek av Mölnlycke tätort 
eller ytter (ca 15 personal i 
tjänst dagtid) 

Siths-kort* 40 650 4,5 1080 2160 2160 Beräknat på arbetsgrupp i 
storlek av Mölnlycke tätort 
eller ytter (ca 30-40 
personal, 
tillsvidareanställda). 
Härryda har kvar kort att 
hämta ut betalda av 
stimulansmedel, beräknar 
därför inte med inköpspris 

Siths-kort 
reserv** 

          Ska vikarier kunna arbeta 
mobilt? 

Projektledning 
(arb.timmar) 

90 500   22500 22500 0 För projektstyrning och 
uppföljning 

Internt tekniskt 
stöd, 
installation, 
konfiguration 
mm 
(arb.timmar) 

40 500   20000   0 För implementation och 
drift av mobilapp och 
SITHS-autensifierings-
modul i Treserva 

Utredning 
(arb.timmar) 

80 500   20000 20000 0 För nyttoanalyser, 
resultatuppföljning, 
utredning av övriga möjliga 
tillämpningsområden etc 

Dokumentation 
(arb.timmar) 

200 500   50000 50000 0 För dokumentation av 
implementationsförfarande, 
resultat, utredningar samt 
information och 



 

 

utbildningsmaterial etc 

Testsamordning 
(arb.timmar) 

20 500   5000 5000 0 För samordning och 
uppföljning av test ute i 
testgruppen 

Utbildning 
(arb.timmar) 

160 500   40000 40000 0 Beräknat på arbetsgrupp i 
storlek av Mölnlycke tätort 
eller ytter (ca 30-40 
personal, 
tillsvidareanställda) 

Externt tekniskt 
stöd 
(arb.timmar) 

8 1000   8000   0 För implementation av 
mobilapp och SITHS-
autensifierings-modul i 
Treserva (leverantör CGI) 

Mötestid internt 200 500   50000 50000 0 För informations-, 
uppföljnings och 
rapporteringsmöten. Samt 
tekniska möten internt och 
externt 

Support 40 500   10000 10000 0 För löpande support till 
testgrupp avseende teknik 
med iPad/uppkoppling och 
funktionalitet i app 

              

Summa       459005 278260 98760   

          

* Licenser, hårdvara och e-leg som behövs om vi ska ha en säker 2-faktorsinloggning via SITHS 
** e-leg som kan komma att behövas om vi vill ha 2-faktorsinloggning med möjlig åtkomst för 
korttidsanställda/vikarier 

 


