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Önskade effekter 
Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom 

hemtjänst och hemsjukvård 
 

 

 

 

 

 

  

 

Denna rapport och tillhörande effektkarta, är en kartläggning av önskade effekter vid 

en investering i mobil dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och 

hemsjukvård 

Denna rapport och tillhörande effektkarta är inte en kartläggning av effekter som 

påvisats av verksamheter som driftsatt mobil dokumentation och informationsåtkomst 

inom hemtjänst och hemsjukvård 
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1. Inledning  

Bakgrund 

Under hösten 2013 pågår ett projekt inom Västra Götalands kommuner (VGK) där syftet är 

att skapa en tydligare bild av VGKs nuvarande erfarenheter och behov med avseende på 

mobil information och dokumentation inom socialtjänsten. Insamlingen av erfarenheter och 

behov ska omfatta både teknisk lösning samt arbetssätt.  

Förstudien ska innefatta erfarenhetsinsamling ifrån dessa kommuner samt att skugga/följa ett 

antal utvalda driftsatta tekniska mobila lösningar där man beaktar både socialtjänstens 

personal inom vård och omsorg, vårdtagare samt administrativ personal i kommunerna. 

Förstudien ska visa på både möjligheter och begränsningar avseende teknik, säkerhet, 

användbarhet, arbetssätt etc.  

Sammanfattningsvis, förstudiens syfte är:  

1) Undersöka och utvärdera andra arbetssätt än dagens, avseende mobil teknik och arbetssätt 

inom socialtjänsten  

2) Visa på både möjligheter och begränsningar avseende mobil teknik, säkerhet, 

användbarhet, arbetssätt etc.  

3) Sammanställa Västra Götalands kommuners erfarenheter och behovsbild  

Förstudiens resultat ska gagna både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och VGK.  

Syfte med en karta över önskade effekter 

Det främsta syftet med att kartlägga de önskade effekterna vid en investering i mobil 

dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård, är att tydliggöra 

och visualisera de effekter verksamheten önskar uppnå. Effektkartan (sektion 2) kan därefter 

användas för att stämma av och säkerställa att aktiviteter, handlingsplaner och beslut bidrar 

till att uppnå de önskade effekterna. Att genomföra denna investering, är inte ett 

självändamål, utan är endast av nytta om det bidrar till de önskade effekterna. 

Projektgruppen har kartlagt de önskade effekter som projektgruppen identifierat utifrån ett 

generellt perspektiv. Ett sätt för framtida projekt- eller arbetsgrupper som står inför ett 

införande av mobil dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och 

hemsjukvård, att dra nytta av denna effektkarta är att komplettera eller modifiera den utifrån 

det specifika projektets förutsättningar.   

Effektkartan (sektion 2), som baseras på en workshop (2013-12-09): 

 är främst tänkt att vara till användning för en projektgrupp som ska implementera en 

mobil lösning inom hemtjänst och hemsjukvård 

 tydliggör de effekter man önskar uppnå genom att införa mobila lösningar inom hemtjänst 

och hemsjukvård 

 tydliggör ett antal önskade deleffekter som bidrar till att möjliggöra de önskade effekterna 

 tydliggör ett antal förutsättningar som bör vara på plats eller som underlättar för ett lyckat 

införande  

 är generell och inte kopplad till ett specifikt system eller en specifik kommun 

 utgör en ”målbild” att stämma av emot, för att säkerställa att aktiviteter, handlingsplaner 

och beslut bidrar till de önskade effekterna 
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 är inte en universal sanning som stämmer i alla sammanhang, utan ska ses som ett 

översiktligt och inledande hjälpmedel som bör kompletteras eller modifieras utifrån ett 

specifikt projekts förutsättningar  

 är inte en karta över aktiviteter som ska genomföras  

 anger inte potentiella negativa effekter som kan uppstå, detta bör istället hanteras genom 

en riskanalys och kontinuerlig uppföljning av risker 

Koppling till projektdirektiv och aktivitets- och leveransplan  

Projektdirektivet (diariefört hos GR, diarienummer: 12-48.90) beskriver 4 etapper, varav 

etapp 4 är Sammanställning/Rapportering. Denna rapport är en leverans av etapp 4. Bilden 

nedan beskriver hur rapporten är kopplad till aktivitets- och leveransplan samt att den 

summerar projektgruppens erfarenheter under projekttiden och ger en riktning inför 

kommande arbete inom området.  

 

Rapportering 

Effektkartan är tänkt att skickas till:  

 Styrgrupp för Projekt eHälsa/Mobilitet 2013 för godkännande av projektleverans 

 SKL  

 Samt göras tillgänglig för kommunerna i Västra Götaland via t ex Västkoms webb  
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2. Önskade effekter 

Ökad avvikelse-

rapportering

Minskat antal 

avvikelser

Bättre tillgänglighet 

till extern 

kunskapsbank

(Internet)

Snabbare 

rapportering

Bättre planering 

och  kontroll

av resurser

Effektivare 

resursnyttjande

Mer självständig

personal

Ekonomi

Önskade deleffekter Önskade effekter

Arbetsfråga: Vilka effekter önskas genom att införa mobila lösningar (dokumentation/informationsåtkomst) inom hemtjänst och 

hemsjukvård?
Läsanvisning: Kartan läses från vänster till höger à med ”leder till” och från höger till vänster ß med ”kräver”.

Avsatt tid och resurs

(förvaltning)

Processkartläggning

Resurser

Ökad 

rättsäkerhet

Avsatt tid och resurs

(projekt)

Rätt/Ny kompetens

Nöjdare

medarbetare
Bättre

arbetsmiljö

God ekonomisk

hushållning

Kvalitetssäkrad

vård

Stärkt

yrkesroll

Rätt vård

Möjliggörare

Ökat kundinflytande

/Ökad kunddelaktighet

Kundupplevelse

Ökad delaktighet

i ett modernt 

informations-

samhälle

Ökad

brukartid

Resurshantering

Minskad

körtid

Ökad flexibilitet hos 

medarbetarna

Säkra/Snabba 

kommunikations-

vägar mellan 

medarbetare

Tydligare/Enklare 

uppdragsbeskrivning 

av vad som ska 

genomföras

Kommunikation & 

informationshantering

Ökad möjlighet till 

dokumentation

Ökad 

kommunikation 

mellan medarbetare 

i nutid

Hitta nya bättre

arbetsmetoder

Mindre stress

Högre engagemang

för dokumentation

Medarbetarupplevelse

Ökad delaktighet i

ett modernt

informations-

samhälle

Nöjdare

kunder

Bättre

budgetunderlag

Bättre

kundupplevelse

Förutsättningar

Ökad delaktighet

Enklare

administration

Enhetliga 

begrepp/termer

Informations-

spridning

(bra/dåliga exempel)

Intressentanalys

Identifierat 

nuläge/önskat läge

(nyckeltal för 

mätning)

Ökad samverkan 

mellan kommuner

Öppna system

Standardiserat 

gränssnitt för 

integration

Samverkan över kommungränser

Initiativ & aktiviteter

Ökad uppföljning

i nutid
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3. Kommentarer och förklaringar till effektkartan 
Nedan följer ett antal kommentarer som stöd när man studerar effektkartan. 

 Effektkartan är framtagen utifrån ett generellt perspektiv dvs. utan specifik kommun, 

system etc. i åtanke. Kartan är tänkt som ett översiktligt och inledande hjälpmedel för att 

sortera ut en gemensam bild vilka effekter man önskar av mobila lösningar 

(dokumentation och informationsåtkomst) inom hemtjänst och hemsjukvård. Anpassning 

eller omarbetning måste göras för att återge en specifik situation.  

 De önskade deleffekterna och de önskade effekterna i effektkartan är inte utlovade 

effekter, vid ett införande av mobil dokumentation och mobil informationsåtkomst. De är 

identifierade önskade effekter som kan vara riktningsgivande vid kommande beslut, 

aktiviteter och handlingsplaner. Exempelvis kan projektgrupper stämma av emot 

effektkartan och säkerställa att beslutade åtgärder bidrar till de önskade effekterna, och 

undvika att aktiviteter och åtgärder blir egna självändamål. 

 I effektkartan finns tre olika kategorier av namngivna cirklar 

o Önskade effekter:  

Denna kategori utgörs av både sluteffekter och huvudeffekter. Sluteffekter är de 

slutgiltiga effekterna som Vård och Omsorg alltid strävar efter dvs. nöjdare 

kunder, kvalitetssäkrad vård, nöjdare medarbetare och god ekonomisk hushållning. 

Huvudeffekter är de effekter som man strävar efter i den här specifika effektkartan 

och som man anser kommer att leda till/stödja målet att uppnå sluteffekterna. 

Huvudeffekterna är bättre kundupplevelse, ökad rättsäkerhet, stärkt yrkesroll, 

bättre arbetsmiljö och bättre budgetunderlag. 

o Önskade deleffekter:  

Önskade deleffekter är en form av effekter, men som identifierats som viktiga för 

att bidra till de önskade huvudeffekterna. De önskade deleffekterna är grupperade 

utefter kundupplevelse, kommunikation & informationshantering, 

medarbetarupplevelse och resurshantering.  

o Förutsättningar:  

Förutsättningar är identifierade aktiviteter/initiativ som man anser behöver vara på 

plats eller arbetas med för ett lyckat införande av mobila lösningar. Dessa är också 

grupperade utefter resurser, initiativ & aktiviteter och samverkan över 

kommungränser.  

 Effektkartan bör alltid läsas med de önskade effekterna i åtanke. Det är viktigt att hela 

tiden ha med sig förståelsen om vilken sluteffekt verksamheten önskar uppnå genom att  

Nedan följer förklaringar till innebörden av de önskade effekter som projektgruppen 

diskuterade: 

Önskade effekter 

Rubrik  Förklaring 

Nöjdare kunder Fyra övergripande sluteffekter för Vård och Omsorg.  

Kvalitetssäkrad vård 

Nöjdare medarbetare 

God ekonomisk 
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hushållning 

Bättre kundupplevelse Den önskade effekten är att kunden ska känna/uppleva att 

personalen har tid, att de får den hjälp de behöver, att 

personalen är uppmärksam (inte stressad). Tidsbrist och stress 

är idag ett vanligt problem inom Vård och Omsorg. 

Ökad rättsäkerhet Den önskade effekten är en säkrare och bättre patient- och 

brukarsäkerhet utifrån ett vård- och dokumentations hänseende, 

genom ökad och snabbare dokumentation, snabbare tillgång till 

journaler och tillgång till extern information t ex vårdhandbok. 

Stärkt yrkesroll Den önskade effekten är en stärkt yrkesroll inom Vård och 

Omsorg. Införande av mobil teknik kan t ex vara ett sätt att både 

höja status på yrket samt att underlätta arbetet för personalen. 

Bättre arbetsmiljö Den önskade effekten är bättre arbetsmiljö för att minska stress, 

undvika dubbeldokumentation (både på papper och senare i ett 

system), öka effektivitet samt för att behålla personal. 

Bättre budgetunderlag Den önskade effekten är ett bättre budgetunderlag för att kunna 

förbättra resurs- och budgetplanering. 

Nedan följer förklaringar till innebörden av de önskade deleffekter som projektgruppen 

diskuterade: 

Önskade deleffekter - Kundupplevelse 

Rubrik  Förklaring 

Ökad brukartid Förhoppningen är att den mobila tekniken ger en bättre planering 

och bättre uppföljning vilket på sikt kan leda till att personalen får 

med tid hos brukaren. Dels genom att vissa uppgifter kan göras på 

plats och tillsammans med brukaren (minimera restid tillbaka till 

”basenhet), dels genom att bättre uppföljning kan leda till en bättre 

planering av en mer rimlig tid hos brukaren. I dagsläget är det en 

utmaning att säkerställa att varje brukare får den tid som brukaren 

är beviljad. Förhoppningen är att brukaren får mer tid, upplever 

mindre stressad personal, samt får en säkrare vård.  

Ökat kundinflytande 

/Ökad kunddelaktighet 

Den önskade effekten är att brukaren lättare kan vara med och 

påverka sin genomförandeplan, samt att brukaren kan vara delaktig 

i högre grad genom att fler uppgifter kan utföras i hemmet t ex 

beställa varar etc.  

Rätt vård Kunden får den vård kunden är beviljad, på rätt sätt, i rätt tid. 

Delaktighet i det moderna 

informationssamhället 

Kunden är en del av det moderna digitaliserade samhället, det är 

viktigt att vården hänger med i utvecklingen och bygger för 

framtiden. Den kommande generationen kommer att ha helt 

andra förväntningar på tillgänglig information, insyn, 
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tillgängliga verktyg etc. 

 

Önskade deleffekter – Kommunikation och informationshantering 

Rubrik  Förklaring 

Ökad möjlighet till 

dokumentation i nutid 

Dokumentation som är tvingande enligt lag, behöver 

dokumenteras snabbt och korrekt samt tillgängliggöras för 

andra funktioner/roller.  

Säkra 

kommunikationsvägar 

De mobila lösningarna ger personalen möjlighet att 

kommunicera med varandra på ett säkrare sätt. Idag sker 

mycket kommunikation genom snabba anteckningar på lösa 

lappar (som kan försvinna). 

Ökad tillgänglighet till 

kunskapsbanken 

Tillgång till extern information på webb och intranät t ex 

vårdhandbok, rutiner, kvalitetssystem get en bättre och säkrare 

vård.     

Ökad kommunikation 

mellan personal i nutid 

De mobila lösningarna som kommunikationsverktyg ökar och 

underlättar personalens vilja att kommunicera. Detta underlättar 

bl. a överrapportering mellan olika besök eller skift. 

Tydligare, enklare 

uppdragsbeskrivning om 

vad som ska göras 

De mobila lösningar gör att personalen får tydliga och 

strukturerade uppdragsbeskrivningar om vad som ska göras, hos 

vem och vilken tid – detta leder till en bättre vård. Det blir 

också enklare för vikarier att utföra arbetet.    

Snabbare rapportering Snabbare rapportering (tidsmässigt) på plats hemma hos 

brukaren, istället för att stå och köa till en gemensam dator på 

kontoret/basstationen för att dokumentera vid slutet av dagen. 

Dessutom så behöver personalen inte komma ihåg allt i 

huvudet, vilket minskar stress.  

Ökad 

avvikelserapportering  

Snabbare dokumentation av avvikelser, både SoL och HSL 

avvikelser. Avvikelserna blir snabbt identifierade och synliga 

samt att man direkt kan identifiera problemet och om något 

behöver åtgärdas.   

Minskat antal avvikelser Om personalen har tydliga instruktioner över besök och 

insatser, så blir avvikelserna färre. Både SoL och HSL 

avvikelser.  
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Önskade deleffekter - Medarbetarupplevelse 

Rubrik  Förklaring 

Delaktighet i det moderna 

informationssamhället 

Vården måste bygga framtiden för att den kommande 

generationen ska vilja arbeta inom vården. Vården behöver 

ligga i framkant för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Självständigare personal  Ökat ansvar genom att man har all information med sig, man tar 

ansvar för att arbetet blir gjort, man kan jobba mer självständigt.    

Mer engagemang för 

dokumentation 

Dokumentationen måste göras och dokumentationsfrekvensen 

behöver gå upp. Mobila lösningar gör det lättare att 

dokumentera, samt att det upplevs roligare och mer modernt i 

dagens samhälle. Man slipper köa vid dagens slut till den 

gemensamma datorn för att dokumentera, man får en mer 

utförlig dokumentation och framförallt så blir dokumentationen 

gjord.   

Mindre stress Personalen upplever en hög grad av stress. Det är mycket som 

ska kommas ihåg och göras på ett visst sätt, en viss tid. Mobila 

lösningar (beroende på funktionalitet) gör att man kan ha med 

all information, få påminnelser från systemet, man behöver inte 

åka fram och tillbaka till kontoret för att få tag i information. 

Man hinner med på ett annat sätt. 

Enklare administration Mobila lösningar gör administration avseende information och 

planering lättare. Det blir också mindre pappershantering.  

Bättre arbetsmetoder Mobila lösningar ger möjligheter till att utveckla och förbättra 

arbetssätt för att utnyttja resurser, tid och pengar bättre. 

Ökad delaktighet Mobila lösningar ger personalen bättre överblick av både en 

enskild brukare samt hela gruppens aktiviteter och ansvar. 

 

Önskade deleffekter – Resurshantering 

Rubrik  Förklaring 

Bättre planering och 

kontroll av resurser 

Bättre kontroll och planering av resurser.  En bra statistik som 

återger verkligheten gör att man kan planera bättre och nyttja 

resurser på ett effektivt sätt. Ger goda ekonomiska och 

resursmässiga effekter.  

Ökad uppföljning i nutid Snabb och tillgänglig information hos alla berörda gör att man 

kan göra uppföljning direkt och eventuellt åtgärda, genomföra 

ändringar. Idag upptäcks avvikelser sent och det gör det svårt att 

åtgärda och korrigera. Uppföljning i nutid ger högre 

vårdkvalitet.     
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Effektivare 

resursnyttjande  

Ökad vårdtid, minskad kringtid, minskad spilltid (t ex vänta vid 

datorn för att dokumentera)  

Minskad restid/körtid Tillgänglig information och digitala nycklar ger minskad 

kringtid, vilket förhoppningsvis kan leda till bättre nyttjande av 

resurser och till en ökad vårdtid. Leder till både en ekonomisk 

effekt, samt nöjdare kunder och medarbetare.  

Ökad flexibilitet hos 

medarbetarna 

Att kunna nå den information man behöver direkt, gör 

personalen mer flexibel. Man kan rycka in som vikarie och ha 

all information, göra ändringar i planeringen, få ut information 

fort.  

Nedan följer förklaringar till innebörden av de förutsättningar som krävs för ett lyckat projekt, 

som projektgruppen diskuterade: 

Förutsättningar 

Rubrik  Förklaring 

Avsatt tid och resurs för 

projekt 

Kommunerna behöver avsätta tid och resurser för att införa nya 

tekniska lösningar samt förändra ett befintligt arbetssätt.  

Avsatt tid och resurs för 

drift/förvaltning 

Kommunerna behöver planera för permanent tid och resurs för 

att förvalta, administrera, utbilda, supporta etc. i samband med 

tillkommande tekniska lösningar samt ett förändrat arbetssätt. 

Ekonomi Finansiering av både införande, utveckling och drift av mobila 

lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård behöver budgeteras 

och finansieras på permanent basis.   

Rätt/ny kompetens  Det nya arbetssättet, nya tekniska lösningar samt att Vård och 

Omsorg IT-fieras kräver ny kompetens. Vi behöver identifiera 

vilken kompetens som krävs och säkerställa att kompetensen 

finns. Kunskap och kompetens bland personal som ska använda 

systemen löser sig med utbildning. Utmaningen är att 

projektmedlemmar, IT, verksamhetsutvecklare och 

beslutsfattare etc. behöver rätt kompetens för att kunna välja en 

bra strategi och rätt produkter.   

Processkartläggning  Kommunerna behöver identifiera och arbeta mer 

processorienterat. Om man vill ha system som stödjer vissa 

delar av arbetet, så underlättar det om man har 

processbeskrivningar när man ska identifiera hur en ny teknisk 

lösning bäst stödjer det arbetet.   
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Enhetliga begrepp/termer Det finns (eller pågår ett arbete) för att ta fram centralt 

definierade begrepp och termer inom Vård och Omsorg. Det är 

viktigt att börja använda dessa termer, för att underlätta för både 

sig själv och leverantörer då arbetsflödet ska in i IT-lösningar. 

Idag använder vi olika begrepp, men menar samma sak. Det 

finns mycket att vinna genom att använda samma terminologi. 

Produkterna ska kunna användas av flera kommuner och förstås 

av flera kommuner. Vi måste ha med ett enhetligt begreppstänk.   

Förankring hos 

medarbetare 

Förankring, utbildning, information om syftet med mobila 

lösningar är avgörande för ett lyckat införande. 

Informationsspridning  Sprida goda och dåliga exempel, inom och mellan kommuner. 

Intressentanalys Det är viktigt att identifiera de berörda aktörerna vid ett 

införande av mobila lösningar. Vilka är de, vilka behov har de 

av de mobila lösningarna? 

Mäta nyckeltal Kommunerna behöver identifiera både nuläge och önskat läge, 

identifiera nyckeltal att mäta och jämföra före och efter 

förändrat arbetssätt för att veta/påvisa om det ger önskad effekt.  

Samverkan Kan vi samverka kan vi vinna effektivitet kostnad etc.  

Mellan och utanför kommuner  

Öppna system Idag är kommunerna begränsade när det gäller val av leverantör 

pga. t ex redan genomförda upphandlingar. Kommunerna är 

väldigt låsta till redan upphandlade leverantörer som kanske 

bara samarbetar med vissa andra leverantörer.  

Standardiserade gränssnitt 

för integration 

Det vore fördelaktigt om det fanns gemensamma 

standardiserade gränssnitt för integration som möjliggör 

integration mellan olika system.  

4. Reflektioner 
Nedan följer ett antal reflektioner som projektgruppen gjort under framställningen av 

intressent- och behovskartan. 

 Det blev väldigt tydligt för projektgruppen att effekterna nöjdare kunder, kvalitetssäkrad 

vård, nöjdare medarbetare och god ekonomisk hushållning är slutliga effekter som Vård 

och Omsorg alltid eftersträvar.   

 Det blev också tydligt för projektgruppen att det finns ett antal identifierade 

förutsättningar som är viktiga för ett lyckat införande av mobila lösningar inom hemtjänst 

och hemsjukvård. Utan dessa förutsättningar kommer det bli svårt att lyckas hela vägen 

fram. Man riskerar att genomföra förändringen utan att kunna hämta hem full effekt av 

förändringsarbetet.  

 


