
 

Bilaga 2 - Skara kommun/Lifecare 
Denna sektion beskriver besöket i Skara som en egen berättelse, med avsikt att ge en 

sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Skaras 

berättelse med fler detaljer, utan projektgruppens filtering eller värdering på vad som är 

viktigt eller mindre viktigt.  

 

Översiktsruta 

Enhet: Hemvård Skara (inkl. extern utförare Systrarna Odhs), Skara kommun 

Mobil lösning: Lifecare mobil hemtjänst 

Lagrum: SoL 

Leverantör: Tieto 

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör) 

Antal brukare som omfattas: ca 670 brukare 

Antal medarbetare som omfattas: ca 145 medarbetare inkl. pool 

Projektstart: mars 2013 

Start av informationsregistrering i mobil lösning: gradvis start från juni 2013 – oktober 2013 

 

1.1 Bakgrund 

Skara hade under en längre tid känt att man inte hade riktig kontroll på hur mycket som 

verkligen utförs när det gäller insatser i hemvården. Det blev extra tydligt inför införandet av 

Lagen om valfrihet (LOV) i hemvården när man dessutom skulle få fram en timersättning för 

utförd hemvård. Som ett led i detta började man i april 2012 göra manuella tidsmätningar av 

all utförd tid hos brukare med omsorgsinsatser inom hemvården. Den utförda tiden jämfördes 

därefter med den beviljade tiden i Procapita och man justerade schablontiderna så att de i 

möjligaste mån skulle följa den uppmätta verkligheten. 

Hösten 2011 provade man en mobil lösning som heter Movit i ett av hemvårdsområdena. 

Movit var en integration till Procapita som bl.a. innehöll tidsredovisning och 

planeringssystemet Lapscare samt en integration med digitala lås från Phoniro. Det visade sig 

mycket problematiskt, dels pga. att man införde för många förändringar och nya system 

samtidigt, dels pga. problem med teleoperatören som gjorde att larmfunktionen inte fungerade 

korrekt. Medarbetarna var hårt pressade och i april 2012 efter 6 mån i drift, avbröt man 

projektet och påbörjade istället den manuella tidsmätningen, vilken fortgick under ett års tid.  

I början av 2013 gjordes en nystart där man valde Lifecare som mobil lösning, vilket är 

integrerat med Procapita. I detta skede valde man att avvakta med planeringssystemet 

Lapscare och digitala lås, men med tanken att införa de digitala låsen så snart den specifika 

upphandlingen blev klar. 



 

Den mobila lösningen med Lifecare inom hemtjänsten i Skara har varit i bruk sedan juni 2013 

med en gradvis implementering av hela hemtjänsten som avslutades i oktober 2013. Ca 670 

brukare omfattas idag av Lifecare och ca 145 medarbetare inkl. pool.  

1.2 Planering 

I Skara utgick man inte ifrån kartlagda processer då man införde Lifecare. Eftersom Tieto är 

leverantör till verksamhetssystemet Procapita, var det ett naturligt val att även välja Tietos 

produkt för mobil hemtjänst. Man har i stort sett implementerat den färdiga produkten och 

försökt anpassa sig efter den funktionalitet som erbjuds i Lifecare, med några 

kundanpassningar på de ställen där det varit möjligt.  

1.2.1 Utbildning av användare 

I Skara har man utsett två mobilansvariga i varje hemtjänstgrupp. Utbildningar av 

mobilansvariga i Lifecare genomfördes av projektledaren i Skara. De mobilansvariga har 

därefter genomfört utbildningar med övriga medarbetare i sina respektive grupper, ett 

utbildningstillfälle på 1 timme/grupp. De mobilansvarigas utbildningstillfällen har inletts med 

att medarbetarna fått bekanta sig med smartphones. Semestervikarier och nyanställda har fått 

en genomgång av mobilansvariga när de får sina inloggningsuppgifter.  

Manualer och lathundar finns tillgängliga ute på enheterna.  

1.2.2 Information och kommunikation inför uppstart 

I maj 2013, innan Lifecare togs i bruk informerades alla brukare med hemvårdsinsatser, 

facket, omsorgsnämnden, sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer. Information 

gick även ut till allmänheten via Skara kommuns websida, där tyngdpunkten i informationen 

främst varit ökad trygghet, korrekt och lättillgängliga brukaruppgifter, samt att brukarna 

verkligen får den insats som de beviljats. Informationen har inte genererat någon större mängd 

åsikter ifrån vare sig brukare eller allmänheten.  

Medarbetarna har uttryckt önskemål på ytterligare information till allmänheten eftersom de i 

allt högre grad ses med en smart mobil i högsta hugg. Man vill förtydliga att det är ett verktyg 

i tjänsten och undvika att allmänheten tror att de spelar spel eller använder sig av olika sociala 

medier på arbetstid.  

1.3 Administration av mobila enheter 

De mobila enheterna leasas av en leverantör, där leasingavtalet gör att det finns tillgång till 

snabb support på telefonerna samt lånetelefoner vid behov. De mobila enheterna är androida 

mobiler som används i det dagliga arbetet. Man jobbar dessutom med applikationen Lifecare 

(med direkt koppling till Procapita) i mobilen samt tar emot trygghetslarm. Sms undviks men 

kan användas vid särfall. E-mail, kalenderfunktion och övrig Internetsurfing används inte. 

Samtliga medarbetare signerar att de inte använder de mobila enheterna till övrig 

Internetsurfning. Orsaken till detta arrangemang är att man har lägsta nivån på 

Internetabonnemang hos teleoperatören vilket endast räcker till användningen av Lifecare. 

Nattpersonalen är undantagna som får använda sig av kartfunktionen. Alla mobila enheter är 

grundkonfigurerade med tillgång till endast de applikationer och funktioner som är tillåtna.  



 

De mobila enheterna delas av medarbetarna och är uppmärkta med färgkoder som matchar 

rätt mobil till rätt hemvårdsområde (främst med tanke på inkommande trygghetslarm). Även 

de externa utförarna använder sig av de mobila enheterna på samma sätt som egen regi. Det 

finns inga reservtelefoner. Vid de tillfällen då medarbetarna är full styrka så används alla 

telefoner. De mobila enheterna förvaras avstängda och på laddning i låsta skåp.  

Om en mobil enhet tappas bort kan den spärras. Man kan inte spåra en försvunnen mobil 

enhet men man kan fånga upp om en mobil används med ett privat SIM-kort. 

1.4 Teknik  

Lifecare applikationen körs på en androidtelefon och är integrerat med Procapita. Både 

Lifecare och Procapita är produkter ifrån Tieto. Överrapportering till andra arbetsgrupper 

samt uppföljning av beviljade och utförda tider görs i Procapita via stationära enheter.  

Alla mobila enheter kräver en 5-siffrig PIN-kod för bruka enheten.  

Vid hembesök registrerar man start- och sluttid av besöket i Lifecare, samt bockar av vilka 

insatser som genomförts. Detta förfarande gör att det blir en form av internuppföljning att alla 

utför det som är beviljat. Med hjälp av insatsbeskrivningar finns stöd för medarbetarena att 

utföra insatserna på samma sätt.   

1.4.1 Integration 

Tieto är leverantör av både Lifecare och Procapita, vilket gör att de båda delarna är 

integrerade.  

Det har varit en del problem med integration, vilket mestadels har inträffat pga. att man inte 

utformat en korrekt informationsstruktur i Procapita tillsammans med leverantören. 

Leverantören har varit tydlig med information och vikten av denna struktur, men trots det är 

det ibland svårt att strukturera allt korrekt första gången. Efterhand har de flesta av dessa 

problem löst sig.  

I dagsläget finns ingen integration till planeringssystemet Lapscare. Det visade sig bli en för 

hög belastning på systemet. Detta göra att man får sina planerade besök på morgonen i 

pappersform, istället för via de mobila enheterna. 

Införande av digitala lås kommer att stötta upp den nuvarande funktionaliteten i Lifecare. 

Digitala lås kommer integreras med Lifecare. När digitala lås införs kommer man kunna följa 

upp vilka medarbetare som besökt vilken brukare samt vid vilken tidpunkt för besöket. Man 

kommer även att få tillgång till tydligare rapporter på besök, besökstider och besökare. 

1.4.2 Autentisering 

I Skara har man inte gjort någon analys av den information man hanterar, vilket innebär att 

man inte har några definitioner på vilka säkerhets- och sekretesskrav som åligger den 

information man hanterar i Lifecare. Enligt leverantören Tieto så uppfyller Lifecare lagkraven 

på autentisering.  

I dagsläget sker inloggning och autentisering i Lifecare genom att medarbetarna anger 

användarnamn och lösenord. Det användarnamn och lösenord medarbetarna anger är samma 

som i Procapita. 2-faktors inloggning används inte. 



 

Medarbetarna är uppmanade att aktivera ett skärmlås i Lifecare så fort de lägger ifrån sig 

enheten. Vid fortsatt användning i Lifecare krävs inloggning genom att ange lösenord igen. 

Detta skärmlås i Lifecare måste aktiveras av medarbetaren och sker inte per automatik. 

Skärmlåset aktiveras dock automatiskt efter 10 minuter om Lifecare inte använts under den 

tiden.  

Eftersom man ofta behöver logga in pga. skärmlås, samt att många upplever tangenterna som 

krångliga på de mobila enheternas touch screen, så har det blivit allmänt vedertaget att 

använda sig av ett enkelt lösenord, dock fortfarande inom ramen för de anvisningar om 

lösenord som systemförvaltaren bestämt.   

1.4.3 Roller 

Medarbetarna erhåller samma roller i Lifecare som de har i Procapita.  

1.4.4 Uppkoppling 

I dagsläget använder man sig av Telenor som teleoperatör, där man tecknat det lägsta 

Internetabonnemanget. Medarbetarna dokumenterar ofta utomhus där det är bäst uppkoppling.  

Detta påverkar registreringen av tid eftersom dokumentation i hemmet blir vårdtid medan 

dokumentation utanför hemmet blir kringtid.  

Lifecare fungerar begränsat då man inte har uppkoppling mot servern, dvs. det finns ingen 

offline funktionalitet i applikationen. Om man laddat ner information om brukarna till 

mobilen på morgonen kan man läsa personuppgifter och insatser samt registrera besökstider. 

Man kan däremot inte läsa dokumentation eller skriva ny om det inte finns någon kontakt med 

servern. Möjlighet att dokumentera och registrera besökstider i efterhand finns, men detta blir 

då kringtid istället för vårdtid. Om systemet eller uppkoppling inte fungerar en längre tid, kan 

medarbetarna alltid falla tillbaka på föregående rutiner och registrera tider manuellt. 

Vid start av arbetspass får medarbetarna dagens planering på papper och laddar därefter ner 

uppgifter om dagens besök t ex brukaruppgifter, insatsdokumentation, vägbeskrivning etc. för 

lokal lagring i Lifecare i den mobila enheten ifrån Procapita. Dokumentation lagras inte ner i 

mobilen av säkerhetsskäl.  

1.5 Berörda medarbetare 

De medarbetare som berörs av införandet av Lifecare mobil hemtjänst inom hemtjänsten i 

Skara är: 

Medarbetare som producerar information i mobil enhet är främst: 

 Omvårdnadspersonal inkl. pool/externa utförare, ca 145 st 

o Alla timanställda ingår inte 

o HSL-personal ingår inte 

o Nattpersonal tidsregistrerar inte 

 Trygghetslarm/jour (endast larm via mobiler, använder inte Lifecare) 

Medarbetare som konsumerar information via Procapita är främst:  

 Biståndshandläggare 

 Chefer 

 Verkställare (omvårdnadspersonal som gör vissa moment i verkställigheten i Procapita åt 

enhetschefen) 

 Omvårdnadspersonal 



 

1.6 Upplevelse  

Medarbetarnas mottagande av Lifecare är generellt sett positiv. Man tycker att det är kul och 

man upplever Lifecare applikationen som lätt att använda. Medarbetarna upplever också att 

det blivit enklare att läsa nödvändig information, komma åt brukaruppgifter samt att 

dokumentera eftersom det inte kräver att man transporterar sig till basenheten. Till viss del 

tror man att det kan bero på att de under ett helt års tid fått registrera insatser manuellt samt att 

det överlag är en mer positiv upplevelse än vid försöket med Movit. I detta skede upplevs 

snarare systemavbrott för t ex underhåll som negativt, vilket är ett tecken på att medarbetarna 

snabbt vant sig vid det nya arbetssättet. 

Vid införandet av Lifecare har det blivit tydligt att biståndshandläggare inte låg i fas med 

hemtjänstbesluten. Gamla och inkorrekta insatser låg kvar och nya beslut blev inte klara i tid. 

En punktinsats gjordes och så gott som alla beslut är nu i fas. Om felaktiga insatser ändå 

förekommer eller om beslut eller insatser saknas rapporteras detta direkt till vederbörande 

biståndshandläggare. Det har blivit en form av löpande internkontroll i och med att 

medarbetare nu har tillgång till Lifecare. 

Reaktioner ifrån brukare har varit positiv eller uteblivit helt. Snarare verkar brukarna numera 

påminna personalen om att registrera besöket.  

Negativa upplevelser som noterats är att rapporteringsfunktionen är undermålig. Det enda 

man kan extrahera idag är den utförda tiden. Man saknar också en sökfunktion efter 

dokumentation som utgår ifrån kalenderperiod, till skillnad från brukare. Även vissa prestanda 

problem har noterats. Systemet upplevs ibland långsamt. Resurspoolen har också uttryckt att 

en förbättrad sökfunktion. Idag kan man endast söka brukare på namn eller personnummer 

vilket är besvärligt då flera namn är mycket vanliga. Det hade underlättat om man dessutom 

kunde filtrera på område. Detta är extra besvärligt för resurspoolen eftersom de arbetar över 

alla områden. En del medarbetare har också uttryckt att det är svårt att hantera bokstäverna på 

telefonernas touch screen.  

Trots att medarbetarna generellt sett inte upplever införandet av Lifecare som en 

kontrollfunktion där man bevakar personalen, så finns åsikter om att man kanske även borde 

mäta övriga personalgruppers arbetstid.    

1.7 Utvärdering 

1.7.1 Mål och effekter  

Det finns ett uttalat mätbart mål: 

 En fördelning av utförd tid och kringtid på 65 % resp. 35 % 

Önskade effekter:  

 Ökad budgetkontroll, översikt och uppföljning 

 Ökad överensstämmelse mellan beviljad tid och utförd tid 

 Ökad kvalitet och ökad frekvens av journaldokumentation samt förbättrad 

informationsöverföring mellan medarbetare, av ”händelser av vikt” 

1.7.2 Uppföljning 

I dagsläget har ingen uppföljning genomförts sedan införandet av Lifecare. Däremot har man 

dokumentation ifrån de manuella mätningarna som gjordes innan införandet av Lifecare. 

Uppföljning är planerad att starta kring årsskiftet, där man planerar att ge ut en enkät till 

berörda medarbetare.  



 

Det finns i dagsläget, inom detta projekt, inga indikationer på att mobila lösningar inom 

hemtjänsten leder till ökad tid för vårdarbete. Kringtiden har minskat, men inget tyder på att 

vårdtiden har ökat. Flera områden har inte kommit upp i målet på 65 % utförd tid. Däremot 

har arbetet med tidsregistreringen minskat betydligt samt kvalitetssäkrats jämfört med den 

manuella hantering som skedde innan införandet av Lifecare. 

1.8 Övrigt 

I vissa fall i Skara har man noterat att dokumentationen har förändrats språkmässigt. Det har 

infunnit sig en högre grad av förkortningar, små bokstäver samt personliga 

uttalanden/värderingar. Det kan vara relaterat till att många använder smartphones privat samt 

skickar sms. Dokumentation i de mobila enheterna påminner till viss del om en privat 

situation där ett visst språkbruk används. Detta språkbruk tenderar att överföras till Lifecare. 

Det kommer att bli allt viktigare att påminna medarbetarna om att vissa delar av 

dokumentationen lagras som journalhantering och läses av flera medarbetargrupper samt ev. 

även av brukaren själv.  

Medarbetarna rekommenderas inte att skicka sms på de mobila enheterna i nuläget, men den 

rutinen ska ses över då just sms-hanteringen kan bli en extra hjälp vid t.ex. överrapportering 

från nattbemanningen. Det finns även en funktion där projektledaren kan skicka ut mass-sms 

till samtliga mobiler, vilket har använts vid problem med Lifecare eller vid uppdateringar. 

 I form av kringutrustning har man köpt in skal, skyddsfilm till skärmen samt pekpennor för 

att underlätta de små tangenterna på applikationens touch screen.  

1.9 Skara poängterar 

Projektledaren för införandet av Lifecare poängterar vikten av att samarbeta med genuint 

intresserade medarbetare som kan hjälpa till att driva införandet och verka som ambassadörer 

för projektet. Det är också viktigt att låta det få ta tid och att inte försöka förändra för mycket 

på en och samma gång.  

På frågan om vad som skulle gjorts på ett annorlunda sätt om projektet skulle köras igen, så 

poängterar projektledaren att man skulle avstått från att köra igång innan sommaren. Man 

skulle också ställt mer frågor till leverantören och inte utgått från att leverantören har all 

kunskap.   

 


