
 

 Version: Status: Sida: 

 1.10 Utgåva (1)6 

Dokumenttyp: Projekt: 

Projektdokument Projektnummer (enligt eSamordnare) 
Dokumentbeskrivning: 

Slutrapport Säker roll och behörighetsidentifikation – Åtkomst mobil dokumentation 
Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: 

Jonas Hvass  Styrgrupp 2015-01-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOK.NAMN: SLUTRAPPORT_ÅTKOMST MOBIL DOKUMENTATION.DOCX UTSKRIFTSDATUM: 15-01-28 

Slutrapport 
Åtkomst mobil dokumentation 



 

Version: Status: Sida: 

1.10 Utgåva (2)6 

 

DOK.NAMN: SLUTRAPPORT_ÅTKOMST MOBIL DOKUMENTATION.DOCX UTSKRIFTSDATUM: 15-01-28 

Sammanfattning av resultat 
Töreboda kommun har varit värdkommun för projektet; Åtkomst mobil dokumentation som 

ingår i eHälsosatsningen 2014 i Västra Götalands län. Projektet har skapat en enkel checklista 

utifrån den omfattande guide som Kommunalförbundet i Stockholms län har tagit fram som 

belyser säkerhet i mobila lösningar. Projektet har distribuerat ut checklistan till några 

pågående projekt inom insatsområdet mobilitet för synpunkter. Checklistan blev dock klar 

strax före årsskiftet och några synpunkter har därför inte hunnit komma in.  
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 

Projektet har uppnått projektmålet att publicera checklista och distribuera den till andra 

projekt inom mobilitetsområdet. 

1.2 Aktiviteter 

 Referenssökande och inläsning av fakta 

 Frågeställning ut till verksamheten 

 Sammanställning av fakta 

 Utformning av checklista 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Projektet har endast haft kostnader i form av arbetstid. Upparbetad tid ligger inom given 

projektram. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

 Information har gets till en avgränsad gruppering via mail. 

 Mindre arbetsgrupper har fått möjlighet att ge synpunkter. 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

 Löpande projektstatus har rapporterats på e-hälsonätverksmöten som har hållits 

under året. 

2.3 Leverans 

Projektets resultat presenteras i form av en checklista som finns publicerad på 

VästKoms hemsida. 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

 Arbetstid bör avsättas för att klara av att driva projekt parallellt med ordinarie arbete 

(den dagliga driften). 

 Det hade kunnat bli ännu bättre resultat om arbetet gjorts ihop med ett befintligt 

rullande projekt som efterfrågar just den här informationen. 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Verksamhet inom Töreboda kommun har tagit del av checklistan. Om det kommer in 

synpunkter på checklistan från projekten inom mobilitetsområdet så kommer 

checklistan att uppdateras. 

Det skulle vara mycket positivt om kommuner i Västra Götalands län skulle använda 

denna checklista som en typ av grundmall för alla projekt som berör någon form av 

mobil åtkomst. 

Checklistan fungerar över tid men den guide som den hänvisar till påverkas av den 

tekniska utvecklingen. Checklistan bör följas upp och uppdateras under första kvartalet 

2016 och sedan en gång per år. Vid uppföljning får bedömning göras om nyttan av 

checklistan. VästKom är ansvarig för förvaltning av checklistan och anses som 

informationsägare. 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 

Att få delta i projekt som nyttjar checklistan skulle ge pluspoäng. 


