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Sammanfattning  
Samtliga leveranser finns publicerade och tillgängliga på Västkoms hemsida.   

Leverans – Nulägesbeskrivning:  
Nulägesbeskrivningen baseras på en inventering gjord av SKL under 2013 i kommunerna i 
Västra Götaland (VGK) samt ett par frågor ifrån GR som lades till på slutet i enkäten. 
Resultaten är daterade till 2013-10-03. Enkäten besvarades av 34 av 49 kommuner. Det råder 
stor variation inom VGK avseende hur långt kommunerna kommit med införandet av mobil 
dokumentation och mobil informationsåtkomst i hemtjänst och hemsjukvård.  

En del kommuner har breddinfört, en del kommuner befinner sig i test- eller pilotfast medan 
många kommuner anger att de befinner sig i en planeringsfas. Största andelen kommuner, 
men inte samtliga, anger att de planerar större initiativ för att vara igång med mobil 
dokumentation och mobil informationsåtkomst 2015. Enkätsvaren visar tydligt att 
kommunerna tolkar mobil dokumentation och mobil informationsåtkomst på olika sätt. En del 
kommuner gör en strikt tolkning och syftar på mobila lösningar för dokumentation, en del 
kommuner gör en vidare tolkning och syftar även på digitala larm, digitala lås etc. Generellt 
sett var enkätsvaren väldigt kortfattade och många svar ledde snarare till ökad nyfikenhet och 
följdfrågor. 

Leverans – Intressentkarta 
Intressentkartan baseras på en workshop 2013-10-15 där intressenter till mobila lösningar 
(dokumentation och informationsåtkomst) identifierades. Intressentkartan är generell och 
behöver anpassas till en specifik kommun, specifikt system och specifikt fall för att ge en mer 
sann bild. Däremot fungerar intressentkartan bra som en guide för att påvisa komplexiteten 
med flera intressenter till mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård. Det är av vikt 
att komma ihåg att intressentkartan speglar nuvarande intressenter till mobila lösningar. Nya 
verktyg och nya arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård, skulle kunna leda till att 
intressentkartan förändras.  

Det blev väldigt tydligt under arbetet med intressentkartan att det finns olika kategorier av 
intressenter. Dels intressenter som faktiskt ska arbeta med de mobila enheterna och producera 
information/dokumentation t ex omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, dels intressenter som 
främst kommer att konsumera information och som sitter på andra sidan av ett 
verksamhetssystem t ex chefer, biståndshandläggare, MAR, MAS etc. I samband med att 
dessa kategorier av intressenter framträdde, blev den största insikten att integration mellan 
applikationerna i de mobila enheterna och verksamhetssystemen är avgörande för att kunna 
hämta hem full effekt av att införa mobila lösningar. De verkliga vinsterna uppstår när alla 
berörda snabbt kan komma åt samma information via t ex kommunens verksamhetssystem. 

En förutsättning för att skapa fungerande integrationer på bred front samt att undvika 
systemspecifika integrationer, är kartlägga och eventuellt likrikta processer, terminologi och 
informationsstrukturer. I ett fortsatt gemensamt arbete kan detta underlätta för att komma 
överens om gemensamma standarder med både andra kommuner samt även leverantörer.  

Leverans – Erfarenhetsinsamling 
Besöken och intervjuerna i de olika verksamheterna indikerar en positiv respons hos både 
medarbetare och brukare vid införandet av mobila lösningar inom hemtjänst och 
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hemsjukvård. Framgångsfaktorer har varit god introduktion/utbildning, en 
introduktionsperiod, stegvis implementering och man har kunnat se effekter som ökad 
budgetkontroll, färre avvikelser, ökad dokumentation och bättre kommunikation emellan 
medarbetare.  

Det mobila arbetssättet ställer däremot nya krav på verksamheterna. De nya 
informationsmängderna som med stor sannolikhet kommer att innehålla brukaruppgifter, 
ställer krav på informationssäkerhet och sekretess i alla led inkl. tredje-parts-leverantörer. 
Verksamheterna behöver aktivt agera både kravställare och informationsägare samt ta ett 
helhetsansvar för deras informationsmängder utifrån ett säkerhets-, risk- och 
verksamhetsperspektiv. För att uppnå full effekt av mobila lösningar inom hemtjänst och 
hemsjukvård behövs direkt informationsöverföring mellan de mobila applikationerna och 
kommunens verksamhetssystem. Här finns en risk att kommunerna blir begränsade i sitt val 
av mobil lösning beroende på vilka leverantörer som samarbetar.  

Det blir också alltmer tydligt att många kommuner har gemensamma behov, speciellt inom 
områden som är lagstyrda t ex informationssäkerhet, sekretess, data lagring, 
autentiseringsmetoder. Ett sätt att hantera detta på ett resurseffektivt sätt vore att man ifrån 
nationell nivå bistod kommunerna med ett gemensamt klargörande gällande lagkrav, som kan 
fungera som en generell gemensam behovsbild att utgå ifrån när kommunerna kommer till 
upphandling och kravställning för sina specifika behov.   

Leverans – Effektkarta 
Effektkartan baseras på en workshop 2013-12-09 där de önskade effekterna av att införa 
mobila lösningar (dokumentation och informationsåtkomst) identifierades. Effektkartan är 
generell och behöver anpassas till en specifik kommun, specifikt system och specifikt fall för 
att ge en mer sann bild. Däremot fungerar effektkartan bra som en guide för att påvisa vilka 
effekter projekten vill åstadkomma, till skillnad från att endast beskriva vilka aktiviteter som 
bör genomföras. 

Det är av vikt att komma ihåg att effektkartan speglar önskade effekter. Effektkartan 
summerar inte vilka effekter vi sett som resultat i de verksamheter vi besökt eller intervjuat. 
Vid tidpunkten för det här projektet hade verksamheterna ännu inte genomfört uppföljningar 
och därmed finns inga påvisade effekter att rapportera.  

Effektkartan tydliggör vad som är önskade slutliga effekter för Vård och Omsorg t ex nöjdare 
kunder, kvalitetssäkrad vård, nöjdare medarbetare och god ekonomisk hushållning. 
Effektkartan tydliggör också vad som är önskade huvudeffekter vid ett införande av mobila 
lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård t ex bättre kundupplevelse, ökad rättsäkerhet, 
stärkt yrkesroll, bättre arbetsmiljö och bättre budget underlag. De identifierade önskade 
deleffekterna man behöver åstadkomma för att ta sig i riktning mot huvudeffekterna är 
grupperade i kategorierna kundupplevelse, kommunikation & informationshantering, 
medarbetarupplevelse och resurshantering.  

Det blev väldigt tydligt under arbetet med effektkartan att det finns ett antal förutsättningar 
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.   
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0.1 Syftet med dokumentet 
Syftet med slutrapporten är dels att sammanfatta projektets resultat och 
genomförande, dels att ta tillvara gjorda erfarenheter och föreslå förbättrande 
åtgärder. 
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1 Utfall 

 Måluppfyllelse 
De huvudsakliga målen med förstudien eHälsa/Mobilitet under 2013 var tvådelat mellan SKL 
och VGK.  

• SKLs mål under tidsperioden fram till årsskiftet 2013/2014 är att ”beskriva och sprida 
bra exempel på införande av nya arbetssätt inom hemsjukvård och hemtjänst i 
kommunerna som, med stöd av mobil informationsteknik, syftar till att ge en högre 
nyttjandegrad av de resurser som används. 
 

• VGKs mål under tidsperioden fram till årsskiftet 2013/2014 är att göra en översiktlig 
sammanställning av nuläget avseende mobila lösningar/arbetssätt 
(nulägesbeskrivning), att följa/skugga en eller ett par implementerade tekniska mobila 
lösningar avseende överenskomna kriterier/underlag, att sammanställa detta till en 
gemensam behovs- och erfarenhetsbild samt att öka informationen kring projektets 
resultat. Resultatet ska reflektera både mobil teknik och arbetssätt och utgöra ett stöd 
till fortsatt projektarbete 2014-2015 samt belysa prioriterade frågeställningar och 
aktiviteter för att ta nästa steg till mobilitet. 

Bedömningen är att projektet bidragit till VGKs mål genom att sammanställa en 
nulägesanalys, genom att genomlysa tre verksamheter samt intervjua sex verksamheter, 
sammanställa både erfarenheter, reflektioner och rekommendationer kring teknik och 
arbetssätt, samt gjort en sammanställning av önskade effekter. Projektet har både samlat in 
erfarenheter ifrån olika kommuner samt ökat informationsspridningen och kunskap i övriga 
kommuner, förutsatt att informationen om projektets leveranser kommer kommunerna 
tillgodo (se projektrisk nr 3, sektion 2.3.6). Bedömningen är också att projektet bidragit till 
SKLs mål genom att löpande förse SKL med samtliga projektleveranser.  

 Tidsplan 
Tidsplanen som är beskriven i projektdirektivet är 16 veckor, med start v. 35. Det verkliga 
utfallet blev 18 veckor, med start v. 35 och avslut vecka 52. Dessutom hålls ett sista 
avslutande styrgruppsmöte 15 januari, för att godkänna projektavslut och slutrapport.  
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2 Genomförande 

 Organisation 
Projektet eHälsa/Mobilitet är ett av fem insatsområden som ingår i det större projektet eHälsa 
som bedrivs av Västkom med hjälp av medfinansiering av SKL. Samtliga insatsområden har 
en ansvarig i form av respektive samordnare för verksamhetsutveckling och IT ifrån de olika 
kommunalförbunden. Ansvarsfördelningen för insatsområdena: 

• Skaraborg har ansvar för Säker roll- och behörighet 
• Fyrbodal har ansvar för e-tjänster (inom socialtjänstens område för invånare) 
• Boråsregionen har ansvar för Trygghetslarm (från analoga till digitala) 
• Västkom har ansvar för NPÖ 
• Göteborgsregionen har ansvar för Mobilitet 

Varje insatsområde har varsin styrgrupp parallellt med en gemensam styrgrupp för hela 
eHälsa satsningen. Under varje insatsområde finns ett eller flera projekt.  

Styrgruppen för projektet Mobilitet har varit sammansatt av följande personer:   

• Johan Fritz, kommunchef, Tjörn (styrgruppens ordförande) 
• Göran Engblom, IT-chef, Tjörn 
• Gunnel Lorentzon, kommunchef, Lerum 
• Morgan Davidsson, sektorchef Äldreomsorg och Hälso-Sjukvård, Göteborg 
• Kerstin Karlsson, chef Senior, Göteborg  
• Elisabeth Wideskog, chef Kvalitet och Adm. avdelning, Tjörn 
• Eva Hansson, IT-strategi, Göteborg 
• Christina Wisser, IT-samordnare, GR, Adj. 

Projektgruppen har varit sammansatt av följande personer: 

• Sara Åsman, projektledare, (konsult, Prové AB) 
• Margareta Eklund, leg. skk, Socialförvaltning, Mark 
• Solveig Eldenholm, verksamhetschef, Vård och Omsorg, Orust 
• Karin Johansson, systemförvaltare, Sektorn för socialtjänst, Härryda 
• Anna Andersson, enhetschef, Hemtjänst Östra Göteborg, Göteborgs Stad 

Referensgruppen har haft möjlighet att följa projektet och ge feedback på resultat och 
leveranser. Följande personer ingick: 

• Munever Alic, systemförvaltare, Vård och Äldreomsorg, Kungälv 
• Lars-Olof Lindblad, verksamhets- och IT utvecklare, Vård och Äldreomsorg, Kungälv 
• Carina Carlson, huvudhandledare KUVO/Systemadm, Vård och Äldreomsorg, 

Alingsås 
• Johanna Lillerskog, socialt ansvarig/Samordnare, Tibro 
• Peter Jonsson, IT-chef, Hjo  
• Sonja Andersson, IT-utvecklare/kanslichef, Östra Göteborg, Göteborgs Stad 
• Karin Svenningsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Stöd och omsorg, Lerum 
• Linda Rosendahl, utvecklingsledare, Vård och Omsorg, Stenungsund 
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 Aktiviteter 
Projektgruppen har haft kontinuerliga telefon/webbmöten varje vecka samt fem fysiska möten 

• Nulägesbeskrivning utfrån sammanställning av VGKs svar på SKLS enkät (sept. 
2013) 

• Intressent- och behovsanalys 
• Besök och intervjuer med verksamhet som tillämpar mobil dokumentation och 

informationsåtkomst 
• Genomlysning Kortedala, mobil lösning Intraphone 
• Genomlysning Skara, mobil lösning Lifecare 
• Genomlysning Tre Stiftelser, mobil lösning MCSS 
• Effektanalys och projektutvärdering 
• Kontinuerlig kontakt med SKLs övergripande projekt kring mobil dokumentation och 

informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård 

 Lokal information, delaktighet och förankring 
IT-samordnare har informerats om projektaktiviteter och leveranser för spridning i nätverk 
inom Västra Götaland. 

 Regional information, delaktighet och förankring 
Avrapportering och informationsspridning sker på eHälsa-dag 2014-02-05. 
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3 Erfarenheter från projektet 

 Synpunkter och ovservationer 
Projektgruppen har tillsammans gjort en projektutvärdering där både positiva erfarenheter 
under projekttiden identifierats, samt vad som är önskemål inför kommande projekt. 

Positivt: 

• En lyckad kombination av strukturerade telefonmöten och riktiga möten (fysisk träff).  
• Olika kompetensprofiler i projektgruppen som kan bevaka olika områden men också 

komplettera/ifrågasätta varandra. 
• God stämning i projektgruppen, öppet klimat, högt i tak.  
• Tidspressen har varit positiv i just detta projekt, arbetet har blivit gjort.  
• Kompetent, drivande, lyssnande projektledare - strukturerade möten, tydlig planering, 

tydliga deadlines, utrymme för granskning, reflektion och återkoppling. 
• Studiebesök, intervjuer. 
• Mognadsprocessen i projektgruppen under projekttiden, vi har tillsammans diskuterat 

så många perspektiv, problem/möjligheter att ny insikt och förståelse infunnit sig. 
Kunskap som är svår att sprida genom en rapport, kunskap som bäst tillgodogörs om 
man var med på resan.  

• Ett gott stöd från GR:s IT samordnare.  
• Projektet är ett SKL-initiativ, vilket gjort det lättare att prioritera för 

projektmedlemmarna eftersom det ger tyngd till projektet. 

Kan göras bättre vid kommande projekt: 

• Otydliga direktiv från SKL, vad/hur vill SKL ha tillbaka 
• SKLs Mobilitetsprojekt har haft samma tidsramar som vårt projekt dvs. avslut 2013-

12-31.  Det vore rimligt att kommunernas projekt avslutades först och därefter 
avslutas SKLs projekt. På detta sätt kunde SKLs projekt på ett bättre sätt ta till sig av 
kommunernas leveranser till SKL.  

• Mer avsatt tid från projektmedlemmarna – 0.2 FTE var den avsatta tiden. 
Projektmedlemmarna har fått lägga mycket egen tid för att hinna med detta projekt 
utöver deras vanliga arbetsuppgifter. 

• Korta tidsramar, sept. – dec. 
• Projektuppstartsmötet var ett telefonmöte – det är inte optimalt.  
• För lite insyn om mål och aktiviteter i de övriga insatsområden inom projektet eHälsa 

(region/landet) 
• Avsaknad av lättanvänd och lättillgänglig projektplats/projektarea för dokument 
• Otydlig medfinansieringsmodell  

o En förbättring inför kommande projekt som finansieras genom 
medfinansiering, vore att ta fram ett verktyg för budgetering och uppföljning 
som kan hantera olika poster t ex: 

� Interna timmar 
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� Externa timmar 
� Totala timmar 
� Antal timmar som genererar en medfinansiering 
� Projektkostnader genererade av timmar  
� Övriga projektkostnader t ex inköp, konferenslokaler 
� Genererad medfinansiering 

o Tydlig ansvarsfördelning för budgetering och uppföljning. I detta projekt har 
flera räknat och sammanställt budget och uppföljning. Det blir förvirrat och 
mycket tid har lagts på synkronisering av siffror.   

o Tydlig och överenskommen beräkningsmodell innan projektstart. I detta 
projekt har budget och uppföljning räknats om ett flertal gånger då olika 
instruktioner kommit vid olika tillfällen. 
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4 Slutleverans 

 Överlämning 
Projektledaren har haft ett överlämningsmöte 2013-12-16 tillsammans med IT-samordnaren 
på GR och stämt av projektplan, projektleveranser.   

 Fortsatt arbete/Nästa steg 
Projektets leveranser och dokumentation finns översiktligt beskriven i sektion 1.3, samt en 
mer detaljerad beskrivning i sektion 2. Tills vidare ansvarar Linn Wallér, IT-samordnare på 
GR, för projektets leveranser samt projektdokumentation, samt även fortsatta aktiviteter i 
nästa fas under 2014 och framåt. 

Fortsatta aktiviteter för 2014 är under utarbetning. Planerade aktiviteter inför uppstart 2014 är: 

• eHälsa stormöte 5 feb, för att informera vad som gjorts i det här projektet under hösten 
2013, informera om fortsatta aktiviteter samt information ifrån SKL 

• eHälsa nätverk kommer att bildas med syfte att ta fram förutsättningar för fortsatt 
arbete inom området samt sprida information  

Ytterligare aktiviteter kommer att tillkomma och beskrivs utanför den här slutrapporten.   

 


