
 

Bilaga 1 – Östra Göteborg /Intraphone  
Denna sektion beskriver besöket i södra Kortedala som en egen berättelse, med avsikt att ge 

en sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla södra 

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

som är viktigt eller mindre viktigt.  

 

Översiktsruta 

Enhet: Hemtjänst, Södra Kortedala, Östra Göteborg 

Mobil lösning: Intraphone 

Lagrum: SoL 

Leverantör: Intraphone 

Verksamhetssystem: Treserva (i dagsläget ej integrerat med Intraphone) 

Antal brukare som omfattas: ca 170 brukare, varav ca.130 brukare med daglig hjälp 

Antal medarbetare som omfattas: ca 80 medarbetare (dag/natt) inkl. vikarier 

Projektstart: april 2013 

Start av informationsregistrering i mobil lösning: slutet av september 2013 

1.1 Bakgrund 

Ansträngd ekonomi och ett stort behov av ökad verksamhetsstyrning och budgetkontroll var 

utgångspunkterna 2012, då hemtjänsten i Kortedala beslutade att börja registrera insatstider 

för att få ett bättre underlag för kostnadsuppföljning. En mobil lösning var initialt inte den 

tänkta lösningen. Man ville främst kvalitetssäkra arbetssättet och påvisa vad som faktiskt 

utfördes ute hos brukarna. Det var också viktigt att kunna påvisa att man varit på plats hemma 

hos brukaren. Tanken att testa en mobil lösning växte fram tillsammans med projektet 

”Mobila Arbetssätt” som pågick centralt inom Göteborgs Stad.  

Hemtjänsten i Kortedala hade tidigare testat Mobipen som är ett mobilt signeringsverktyg. 

Man behövde även ett planeringsverktyg och det var också en anledning till att man valde att 

testa Intraphone. 

2013 beslutades att testa Intraphone som verktyg för systematisk uppföljning av insatser. 

Projektstarten gick av stapeln april 2013. En formell upphandling var inte nödvändig eftersom 

projektet inte stod inför ett breddinförande, utan snarare testade Intraphone under en 

begränsad tidsperiod för att samla in kunskap och göra en praktisk utvärdering av lösningen, 

dvs. ”proof of concept” (PoC). 

Den mobila lösningen med Intraphone inom hemtjänsten i Kortedala har varit i bruk sedan 

slutet av september 2013. Det omfattar ca 170 brukare och ca 80 medarbetare (dag/natt) inkl. 

vikarier. 

Innan ett eventuellt breddinförande av en mobil lösning inom hemtjänsten i Göteborgs Stad, 

måste en central upphandling genomföras.   



 

1.2 Planering 

När hemtjänsten i Kortedala gick i riktning att testa en mobil lösning för att öka 

verksamhetsstyrning och budgetkontroll, blev man snart involverad i andra parallella centrala 

initiativ kring mobila lösningar inom Göteborgs Stad. Detta har lett till att hemtjänsten i 

Kortedala under planeringsfasen av Intraphone kunnat samverka och dra nytta av flera 

centrala initiativ:  

 Processkartläggning inom välfärdsområdet:  

Ett initiativ för att kartlägga processerna inom välfärdsområdet bl. a hälso- och sjukvård 

och vård- och omsorg. 

 Koncept för informationsklassning:  

Ett etablerat koncept inom Göteborgs Stad för enhetlig och effektiv 

informationsklassning. Informationsklassningen tar avstamp i processkartläggningen och 

vilken information som hanteras av verksamheten i respektive process. Informationen 

klassas därefter med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, baserat på 

identifierade lagkrav, externa och interna krav för den information som verksamheten 

hanterar.  

Den informationsklassningsmodell som ligger till grund för informationsklassningen är 

beslutad i Kommunfullmäktige. Informationsklassningsmodellen anger vilka 

skyddsåtgärder som gäller på respektive informationsklassningsnivå (nivå 0, 1 eller 2) t ex 

skyddsåtgärder gällande autentisering, rutiner för IT-avbrott etc. 

 Projektet Mobila Arbetssätt:  

Ett initiativ att utifrån ett verksamhetsperspektiv, kartlägga och dokumentera scenarier, 

behov och verksamhetsnytta för mobila arbetssätt. Utifrån scenarier och behov samt olika 

initiativ inom Göteborgs Stads olika stadsdelar, testar projektet även olika mobila 

lösningar under en begränsad tidsperiod för att samla in kunskap och göra en praktisk 

utvärdering av lösningen, dvs. ”proof of concept” (PoC). 

Kortedalas Intraphoneprojekt, identifierades till att ingå som en PoC inom projektet 

Mobila Arbetssätt. 

Samverkan mellan Intraphoneprojektet och de centrala initiativen inom Göteborgs Stad har 

gjort att Intraphoneprojektet kunnat dra nytta och få stöd av dessa initiativ t ex kartlagda 

processer, dokumenterade scenarier och behov samt en implementerad 

informationsklassningsmodell. Samtidigt har detta lett till en ökad komplexitet för 

Intraphoneprojektet då fler aspekter, koordinering och ett annat helhetsperspektiv måste 

beaktas. Planerad start av mobil informationsregistrering fick senareläggas från innan 

sommaren 2013 till efter sommaren.  

1.2.1 Utbildning av användare 

Utbildningar av medarbetare i Intraphone genomfördes av leverantören. För 

samordnare/planerare var utbildningen en heldag och för övriga medarbetare tillhandahölls ett 

antal utbildningspass på 2,5 tim/per tillfälle. Vikarier och nya medarbetare utbildas i dagsläget 

av enhetschefen. Detta är en temporär lösning som behöver ses över framöver. 

Ytterligare utbildningspass i användning av smartphones tillhandahölls separat för 

medarbetare med mindre vana av smartphones. Intraphone tillhandahåller lathundar och 

manualer som kan distribueras till medarbetarna. Inga ytterligare interna lathundar, manualer 

eller policys har i detta skede tagits fram till medarbetare som använder Intraphone. 



 

Introduktionen av smartphones och Intraphone har gjorts bit för bit, samt att man efter 

utbildningsperioden införde en s.k. ”introduktionsperiod” då alla berörda medarbetare fick 

möjlighet att börja testa applikationen i egen takt vid hembesök utan krav på direkt börja 

registrera information.   

1.2.2 Information och kommunikation inför uppstart 

Innan Intraphone togs i bruk informerades ca.160 brukare, pensionärsrådet, ledningsgrupp, 

fackliga representanter samt biståndsenhet. 3 brukare återkom med frågor och kommentarer 

kring införandet Intraphone. 

1.3 Administration av mobila enheter 

De mobila enheterna har grundkonfigureras av enhetschefen, vilket är en tidskrävande 

aktivitet. Ett antal övriga applikationer/funktioner t ex kartfunktion, webläsare, dagstidning, 

väder, kontaktlista etc., har utöver Intraphone applikationen installerats på de mobila 

enheterna. Därefter har man låst de mobila enheterna för övrig nedladdning/installation. 

Samtliga mobila enheter registreras med ett id och ett certifikat i administrationsmodulen i 

Intraphonesystemet. Man registrerar även samtliga medarbetare och tillhörande digital nyckel 

(nano key). Utöver detta har varje mobil enhet en egen pinkod.  

De mobila enheterna förvaras i ett skåp i ett låst rum på hemtjänstenheten. Nattpersonalen 

förvarar sina mobila enheter på ett annat ställe. Samtliga mobila enheter läggs tillbaka vid 

arbetspassets slut och sätts på laddning inför nästa användningstillfälle. I dagsläget krävs 

ingen utkvittering av de mobila enheterna. Även de personliga digitala nycklarna till 

Intraphone kan förvaras i skåpet. Samtliga mobila enheter delas av medarbetarna. Det finns 

också ett antal reservenheter. 

Under testperioden finns två smartphonemodeller tillgängliga, en mindre och en större 

modell. Det har visat sig att den mindre modellen är den som är mest populär.  

Om en smartphone tappas bort kan den spärras hos operatören samt att det specifika 

certifikatet för denna smartphone kan stängas av i Intraphonesystemet. 

1.4 Teknik  

Den mobila delen av Intraphone utgörs av Intraphone applikationen som körs på en 

androidtelefon. Funktionalitet i Intraphone som t ex rapportering, planering och uppföljning 

görs i Intraphonesystemet som finns installerat på stationära enheter.   

Varje brukare har en RFID tagg (kod) i sitt hem, som medarbetaren läser in vid start och 

avslut av besök. Informationen som registreras av omvårdnadspersonal under besöket 

hanteras via touch screen eller talas in via applikationen i de mobila enheterna. Man kan då 

välja att tala in information som berör nästa medarbetare, en s.k. stafettpinne, eller händelser 

av vikt som ska journalhanteras.  

Ett beslut togs att lagra all information centralt hos leverantören.  

1.4.1 Integration 

Intraphone är i dagsläget inte integrerat med verksamhetssystemet Treserva.  

Den temporära lösningen består av att personal hos leverantören transkriberar intalad data 

ifrån de mobila enheterna till Intraphonesystemet som finns tillgänglig i datorer på 

hemtjänsten i Kortedala. Därefter kopieras informationen från Intraphonesystemet till 

verksamhetssystemet Treserva.  



 

Rekommendationen till Intraphoneprojektet är att i dagsläget avvakta centralt beslut inom 

Göteborgs Stad avseende vilket verksamhetssystem som upphandlas. 

1.4.2 Autentisering 

På grund av att hemtjänsten i Kortedala hanterar brukaruppgifter i Intraphone så klassas 

informationen till säkerhetsnivå 2, vilket i sin tur ställer krav på stark autentisering. Detta 

gjorde att Intraphoneprojektet i Kortedala med den politiskt beslutade 

informationsklassningsmodellen som grund, kunde kravställa leverantören Intraphone med 

avseende på 2-faktorsinloggning
1
. Denna funktionalitet fanns inte i produkten men 

utvecklades av leverantören och blev tillgänglig juni 2013.  

I dagsläget hanteras 2-faktorsinloggningen genom att medarbetaren håller upp sin personliga 

digitala nyckel (nano key) mot telefonen och anger en personlig kod, och Intraphone 

applikationen blir tillgänglig. Automatisk utloggning ur Intraphone applikationen sker efter 2 

timmar, men telefonens automatlåsning aktiveras snabbt vid inaktivitet.  

1.4.3 Roller 

Intraphonesystemet har ett antal fördefinierade roller med olika behörigheter. Dessa är 

konfigurerade och administreras av leverantören. Konfigurationen är unik för varje kund och 

kan anpassas utefter krav och behov. 

1.4.4 Spårbarhet 

All planering och registrering av tid, insatser, anteckningar sparas i systemet med tidsstämpel 

och information om inloggad personal.  

1.4.5 Uppkoppling 

I dagsläget använder man sig av 4G-nätet för uppkoppling. Applikationen kan användas 

offline i cirka två timmar. Därefter stängs applikationen ner och man kan inte logga eller 

synkronisera förrän man har uppkoppling. Om uppkoppling återkommer inom två timmar så 

synkroniserar Intraphone applikationen automatiskt den registrerade informationen. 

Offline-funktionen på 2 timmar har fungerat bra för hemtjänsten i Kortedala eftersom 

uppkoppling i detta område är ganska god. Trots detta, är uppkoppling inte alltid möjligt. 

Därför startar man alltid ett arbetspass med att logga in i applikationen i den mobila enheten 

när man är på basarbetsplatsen för att ladda ner planerade besök, arbetsuppgifter etc. Man 

avslutar dagen med att kontrollera dagens registrerade information, det finns möjlighet att 

redigera och signera information i efterhand.  

1.5 Berörda medarbetare 

De medarbetare som berörs av införandet av Intraphone inom hemtjänsten i Kortedala är: 

Medarbetare som producerar information i mobil enhet är främst: 

 Omvårdnadspersonal (dag/natt) 

 Larmmottagning/Trygghetsjour 

 Vikarier 

Medarbetare som konsumerar information via verksamhetssystem är främst:  

                                                 
1
 2-faktorsinloggning innebär att en användare måste kunna identifiera sig på två olika sätt dvs. genom något 

man vet t ex lösenord och något man har t ex digitalt kort/nyckel. 



 

 Samordnare/Planerare 

 Enhetschef, områdeschef/verksamhetschef 

 Biståndshandläggare 

 Samt några enstaka undersköterskor 

1.6 Upplevelse  

Medarbetarnas mottagande av Intraphone har varit positivt, både bland yngre och äldre 

medarbetare. Medarbetarna upplever att informationsöverföringen dem emellan har förbättrats 

och att även avvikelser och händelser av vikt registreras och blir snabbare tillgänglig i 

verksamhetssystemet. Medarbetarna upplever inte att de sedan införandet av Intraphone blir 

utsatta för fler frågor av brukare eller anhöriga avseende journalinformation. Det beror 

förmodligen på att Intraphone applikationen i de mobila enheterna endast hanterar 

dokumentation, inte informationsåtkomst.  

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

numera påminna personalen om att registrera besöket.  

Enhetschefen upplever att Intraphone underlättar översikt och uppföljning av planerad och 

beviljad vårdtid, samt att samordnare/planerare frigör tid för enhetschef till andra 

arbetsuppgifter genom direktplanering av bemanning i systemet. 

Samordnare/Planerare upplever förbättrad översikt vid planering och uppföljning, 

arbetsbelastning, samt vid klagomål och snabbare kommunikation vid förändringar. 

Negativa upplevelser som noterats är att de mobila enheterna ibland inte har mobiltäckning, 

att schemaläggningsfunktionen i programvaran är svår att hantera och har för lite 

funktionalitet, samt att programvaran fungerar på olika sätt i olika webläsare. Trots detta, 

upplevs planering i Intraphone mycket positivt, till skillnad från planering i Excel eller 

manuell planering på anslagstavlor.  

1.7 Utvärdering 

1.7.1 Mål och effekter  

Det finns ett uttalat mätbart mål: 

 En fördelning av vårdtid och kringtid på 70 % resp. 30 %, där första delmålet är en 

fördelning på 60 % resp. 40 % 

De effekter man önskar se under testperioden med Intraphone är:  

 Ökad budgetkontroll, verksamhetsstyrning, översikt och uppföljning  

 Tydligare bild av resursbehov, resursfördelning 

 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. Uppföljning av brukartid och kringtid är 

planerad till slutet av första kvartalet 2014.  



 

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

hemtjänsten leder till ökad tid för vårdarbete eller mindre rapporteringstid. Det finns heller 

inte några indikationer på att mobila lösningar inom hemtjänst kommer leda till ökad 

delaktighet hos brukaren. Detta kan bero på att den mobila lösningen varit i bruk relativt kort 

tid och att det är för tidigt att uttala sig om effekter eller indikationer på effekter.  

1.8 Övrigt 

Med avseende på hygien, rekommenderas att medarbetarna ytdesinficerar de mobila 

enheterna när man tar dem på morgonen. Dels för att de delas av samtliga medarbetare, dels 

för att informationen talas in i applikationen med telefonen nära munnen.  

De mobila enheterna innehåller även andra funktioner, utöver Intraphone applikationen t ex 

kartfunktion, web browser, kontaktlista. Det har visat sig att dessa övriga funktioner varit 

positiva t ex har man tillsammans med brukaren kunna läsa tidningen, använda sig av 

översättningsprogram vid språksvårigheter. Eftersom de mobila enheterna inte är personliga 

använder medarbetarna ytterligare en personlig mobiltelefon för samtal och sms.  

I form av kringutrustning har man köpt in skal till smartphones samt skyddsfilm till skärmen. 

En ”penna” har köpts till en medarbetare som tycker det är svårt med tangenterna på touch 

screen, samt att ”penna” underlättar när det är kallt ute eftersom man slipper ta av sig 

vantarna. 

1.9 Östra Göteborg poängterar 

Projektledaren för Intraphoneprojektet på hemtjänsten i Kortedala poängterar det positiva med 

konceptet för informationsklassning. Processen att gå igenom de tillhörande aspekterna t ex 

vilken information som hanteras, lagkrav, nödvändiga skyddsåtgärder etc. har varit både 

lärorik och användbar. Dels blev det tydligt att informationsklassning är en verksamhetsfråga, 

snarare än en IT-fråga, dels kunde resultatet redovisas på ett tydligt sätt och användas som 

kravställning till leverantören. Det är också av stor vikt att informationsklassningsmodellen är 

politiskt förankrad på kommunal nivå. 

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

poängterar projektledaren att mer frågor skulle ställts till leverantören t ex varför- och hur 

frågor. Det är lätt att man som kund utgår från att leverantören har kunskap och kompetens 

inom alla områden. Man glömmer bort att mobila lösningar för hemtjänst är ett relativt nytt 

fenomen som inte varit i bruk så länge och i så stor utsträckning. Projektledaren poängterar 

också att man inte ska ta för givet att alla leverantörer levererar enligt de lag- och 

säkerhetskrav som gäller för t ex brukaruppgifter och journalanteckningar. 

 


