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1. Inledning 

1.1 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.  

1.2 Syfte med genomlysning 

Den här rapporten sammanställer aktiviteter som främst avser syfte 1 och syfte 2, dvs. 

undersöka och utvärdera andra arbetssätt än dagens, avseende mobil teknik och arbetssätt 

inom socialtjänsten, samt visa på både möjlighet och begränsningar med mobil teknik inom 

hemtjänst och hemsjukvård. 

Syftet med rapporten är inte att beskriva tre olika mobila applikationerna och dess 

funktionalitet i detalj.  Rapporten har heller inte för avsikt att beskriva leverantörernas 

framtidsvisioner med applikationen eller funktionalitet i kommande versioner. 

Rapporten baseras på:  

 3 besök hos olika verksamheter som har implementerat mobila lösningar inom ett eller 

flera områden  

 6 intervjuer med olika kommuner som planerar eller har implementerat mobila lösningar 

inom ett eller flera områden  

Besöken har innefattat demonstration av den mobila lösningen, presentation av planering, 

arbetssätt och erfarenheter etc., samt stort utrymme för frågor kring ett antal områden.  

Intervjuerna har innefattat samma områden, men med en begränsning i tid och djupgående 

svar. Besöken varade mellan 3-5 timmar, medan intervjuerna varade mellan 1-2 timmar. 

Ambitionen vid både besök och intervju har varit att försöka samla in samma typ av 

information om både teknik och arbetssätt ifrån alla verksamheterna.   
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1.3 Koppling till projektdirektiv och aktivitets- och leveransplan  

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

etapp 3 är Proof of concept (PoC). PoC innebär att praktiskt utvärdera ett lösningsförslag, 

eller del av ett lösningsförslag, där syftet är att skaffa verklighetsbaserad kunskap, 

information och erfarenhet om olika detaljer för att sedan kunna göra utvärdering.
1
 Denna 

rapport är en leverans av etapp 3.  

1.4 Rapportering 

Denna rapport 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 

  

2. Besökta och intervjuade verksamheter 
De verksamheter vi besökt har implementerat en mobil lösning i drift, antingen som ett test 

för utvärdering eller som ett breddinförande. De verksamheter vi genomlyst är: 

Enhet Kommun Mobil lösning Leverantör 

Hemtjänsten Kortedala Göteborgs Stad Intraphone Intraphone 

Hemvården Skara Skara  Lifecare Tieto 

Tre Stiftelser Göteborg Medication and Care 

Support System (MCSS)  

AppVa 

 

De verksamheter vi intervjuat har implementerat en mobil lösning i drift, antingen som ett test 

för utvärdering eller som ett breddinförande. Trots att den här förstudien främst fokuserar på 

mobil dokumentation och mobil informationsåtkomst, så har vi intervjuat några verksamheter 

som endast har en mobil lösning för larmmottagning eller digitala lås, samt att någon 

verksamhet endast är i planeringsfas. Förstudien fokuserar inte bara på teknik utan även på 

arbetssätt och erfarenheter kring att planera och driftsätta en mobil lösning. De verksamheter 

vi intervjuat är: 

  

                                                 
1
 Begreppet PoC är i det här sammanhanget inte optimalt, eftersom två av de besökta verksamheterna passerat 

förslag- och pilotfas och är redan i drift med en mobil lösning. Ett bättre begrepp är ”genomlysning”. Vi kommer 

hädanefter använda oss av begreppet genomlysning, vilket speglar begreppet PoC som används i 

projektdirektivet i samband med aktivitets- och leveransplan och projektettaper.   
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Intervjuad enhet Kommun Mobil lösning Leverantör 

Vård- och 

Äldreomsorgs-

förvaltning 

Alingsås Mobil åtkomst till Magna 

Cura  

(via bärbara datorer och 

iPads) 

- 

 

 

CareApp  

(för mobil larmmottagning) 

Tunstall 

Vård- och Omsorg Lidköping Planeringsfas  

Omvårdnadsförvaltning Tidaholm Phoniro Care  

(för digitala lås) 

Phoniro Systems 

Äldreomsorg Åmål Phoniro Care  

(för digitala lås) 

Phoniro Systems 

Socialförvaltning Vänersborg TES 

(för planering) 

Tunstall 

Care Lock 

(för digitala lås) 

IT samordning 

IT administration 

Falköping Intraphone 

(för registrering av utförd 

tid) 

Intraphone 

CareApp 

(för mobil larmmottagning) 

Tunstall 

  

De områden vi fokuserat på vid besöken och intervjuerna är:   

 Planering inför driftsättning av mobil lösning 

 Uppföljning av mål och effekter 

 Utbildning 

 Administration av mobila enheter 

 Användarperspektiv/Upplevelse 

 Applikation/System 

 Teknik/Integration 

 Säkerhet/Autentisering 

3. Erfarenheter och lärdomar 
Denna sektion är en sammanställning av erfarenheter och lärdomar som projektgruppen valt 

att belysa, och grundar sig på både besök och intervjuer. Samtliga erfarenheter och lärdomar 

är baserade på uttalanden ifrån en eller flera verksamheter.    
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 Informationsklassning och informationssäkerhet 

Ett införande av mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård innebär att ett helt 

verksamhetsområde med tillhörande processer och informationskällor kommer arbeta på 

ett nytt sätt med IT-stöd. Det innebär att information kommer att finnas tillgänglig på ett 

nytt sätt med nya risker för exponering. Detta ställer nya krav på säkerhet och sekretess 

när det gäller känslig information t ex brukaruppgifter och journaldokumentation. Det är 

sannolikt att samtliga mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård ställer höga krav 

på autentisering, säkerhet och sekretess eftersom brukaruppgifter hanteras i samtliga 

system.  

Projektgruppen vill gärna belysa att Göteborgs Stad har ett mycket väl utvecklat koncept 

och metod för analys av vilken information som hanteras samt vilka skyddsåtgärder som 

krävs enligt lagkrav och externa/interna riktlinjer. Metoden, som är framarbetad av 

Göteborgs Stad och handleds i dagsläget av informationssäkerhetschefen i Göteborgs 

Stad, är både effektiv och lätt att ta till sig efter en genomgång. Det finns också en styrka i 

att informationsklassningsmodellen som utgör basen i metoden är beslutad i 

kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Detta gör att både syfte och åtgärd är tydligt, samt 

icke-förhandlingsbart.    

 

 Uppkoppling och offline-funktionalitet 

De mobila enheterna och applikationerna kräver mobiltäckning för att fungera. I en del 

applikationer finns offline-funktionalitet, men är ibland begränsad i tid. Det borde vara ett 

korrekt antagande att de flesta applikationer har eller planerar att utveckla funktionalitet 

för hur detta ska hanteras och synkroniseras i efterhand. Det är viktigt att verksamheterna 

fullt ut förstår hur applikationen och synkroniseringen fungerar samt exakt hur systemet 

beter sig när mobiltäckning återkommer. Vad synkroniseras, finns det risker att viss 

information inte kommer med? Verksamheterna behöver också utveckla rutiner för hur 

medarbetarna ska agera i de situationer då mobiltäckning saknas. Bristfällig 

mobiltäckning är inte endast relaterat till teleoperatörens räckvidd utan kan även vara 

relaterat till vilka byggnader man befinner sig i, byggnadsmaterial etc.  

Det har också visat sig att någon kommun behövt göra avsteg ifrån redan upphandlad 

leverantör av telefoni på grund av att de inte levererar tillräcklig mobiltäckning.  
 

 Rutiner vid systemavbrott 

Systemavbrott är oundvikliga. Det kan röra sig om oplanerade systemavbrott eller 

planerade systemavbrott t ex driftunderhåll eller uppgraderingar, av varierande tidslängd. 

När detta inträffar är det viktigt att verksamheterna har väl utvecklade rutiner för hur det 

dagliga arbetet ska fortgå, i synnerhet för de arbetsmoment som normalt innefattar den 

mobila lösningen. Rutinerna ska fungera oavsett om det handlar om ett systemavbrott på 

en halvdag eller ett par veckor. 

I dagsläget, vid ett systemavbrott eller bristande mobiltäckning, har de flesta 

verksamheterna en plan för hur medarbetarna ska agera när det gäller registrering av 

utförd tid och insatsregistrering/dokumentation. Ofta handlar det om att falla tillbaka på 

gamla rutiner dvs. pappershantering. 

Det är extra viktigt att ha en reservrutin för mobil larmmottagning. Detta kan t ex lösas 

genom ett sekundärlarm, dit alla larm går om inte den mobila larmmottagningen fungerar.  

Detta innebär att en medarbetare får sitta vid sekundärmottagaren, ta emot alla larm och 

ringa ut larmen. 
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 Förberedelse av/och administration av mobila enheter 

De mobila enheterna behöver administreras löpande. Vid inköp av nya mobila enheter 

krävs t.ex. grundkonfigurering, och därefter krävs löpande underhåll t ex upprätthålla 

samma inställningar på alla telefoner eftersom de normalt delas av medarbetarna. 

Verksamheterna behöver också ta ställning till flera olika frågeställningar i samband med 

administration av de mobila enheterna, samt dokumentera de rutiner man kommer överens 

om.   

Exempel på olika frågeställningar att hantera är: Var/Hur de mobila enheterna ska 

förvaras? Ska de mobila enheterna kvitteras ut? Behövs en användarpolicy avseende 

internetsurfning? Vilka applikationer och funktionaliteter i de mobila enheterna ska finnas 

tillgängliga? Bör de mobila enheterna låsas för övrig användning? Hur ska vi agera då en 

mobil enhet försvinner etc.  

 

 Systemförvaltning 

För att få full effekt av mobila lösningar, krävs att flera delar av verksamheten hanteras 

mobilt t ex registrering av tid, dokumentation, digitala lås, mobila larm etc. En del 

verksamheter har börjat fundera på hur man ska ta hand om dvs. förvalta alla IT-lösningar. 

Både resurser och kompetens behöver avsättas för att förvalta, utveckla, supporta och 

utbilda, en växande systempark med allt fler användare i en verksamhet som ständigt 

förändras. 

 

 Stegvis implementering  

Ett återkommande budskap från de besökta verksamheterna har varit att inte förändra och 

implementera för mycket nytt på en och samma gång. Det är lätt att vilja genomföra alla 

förändringar samtidigt, när man ser leverantörerna demonstrera den optimala lösningen 

där flera olika applikationer och system är fullt integrerade t ex både digitala lås, 

planeringssystem, mobil lösning för hemtjänst i fält, full integration med 

verksamhetssystem etc. Rekommendationen är att ta ett steg i taget, justera och 

kontrollera teknik och nytt arbetssätt innan nästa steg.  

 

 Introduktionsperiod 

Det har visat sig framgångsrikt att introducera den mobila lösningen genom först en 

utbildning i applikationen som följs av en introduktionsperiod där medarbetarna i lugn och 

ro kan lära sig hantera både den mobila enheten t ex smartphone eller läsplatta samt den 

mobila applikationen. Detta kan gärna göras vid verkliga hembesök, inte bara i en 

testmiljö. Introduktionsperioden har också visat sig vara av nytta, då man under denna tid 

kunnat identifiera oanade problem och anpassningar som behöver göras i rutiner, 

information, konfigureringar etc. 
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 Språkbruk 

De mobila applikationerna för att dokumentera insatser har i vissa fall lett till ett förändrat 

språkbruk i dokumentationen. Ett exempel är att mycket förkortningar infunnit sig, att 

man inte använder versaler och punktuation. Det förändrade språkbruket påminner om 

talspråk, eller ett skrivspråk som används i sms och sociala medier. Ett annat exempel är 

det även förekommit personliga och mindre lämpliga kommentarer i dokumentationen. 

Det är viktigt att påminna medarbetarna om vad som ska dokumenteras (och inte), om 

lämpligt språkbruk, samt att påminna om att delar av dokumentation lagras som 

journalanteckningar och kommer att finnas tillgängliga över lång tid för en mängd olika 

roller som läser informationen via verksamhetssystemet. Den lagrade informationen kan 

även komma att bli tillgängligt för brukaren själv.  

 

 Medarbetarna upplever inte att de blir kontrollerade  

Ett orosmoment vid införandet av en mobil lösning har varit att medarbetarna ska känna 

sig kontrollerade, eftersom det blir tydligt vem som gjort vad, hur lång tid arbetsmoment 

och besök tar. Det har visat sig att detta inte varit något större problem, då man noggrant 

förberett och introducerat syftet med införandet av en mobil lösning hos medarbetarna.  

 

 Det mobila arbetssättet har synliggjort dolda problem  

Det har visat sig att införandet/driftsättning av mobila lösningar både synliggör och 

tydliggör information och arbetssätt på ett nytt sätt. Detta har lett till att dolda problem har 

upptäckts och kunnat åtgärdas.   

Ett exempel är att omvårdnadspersonalen upptäcker problem efter att information ifrån 

verksamhetssystemet blivit synlig i de mobila applikationerna. Gamla eller felaktiga 

insatser har dykt upp i den mobila applikationen. Det har då visat sig att 

biståndshandläggarna inte varit i fas med hemtjänstbesluten och därmed inte uppdaterat 

insatserna. Den direkta effekten ute hos omvårdnadspersonalen gör att problemet 

synliggörs samt att man snabbt åtgärdar problemet. Detta har upplevts som positivt och 

som en ökad grad av ”ordning och reda”.  

 

 Information till allmänhet 

Det ökade användandet av mobila enheter som ett verktyg i tjänst kan t ex göra att 

medarbetare allt oftare syns med en mobil enhet i handen. Medarbetarna tenderar att 

förbereda och läsa in sig på nästa besök när de transporterar sig mellan olika adresser. 

Dessutom står medarbetaren med en mobil enhet i handen allt oftare hemma hos brukaren. 

Det är viktigt att informera både allmänhet, brukare och anhöriga att mobila enheter 

numera är ett verktyg som ingår i arbetet och på så sätt undvika att allmänheten 

missuppfattar situationen och tror att medarbetarna spelar spel eller använder sig av olika 

sociala medier på arbetstid. 

 

 Övervägande positiv upplevelse av mobila lösningar  

Trots olika bekymmer vid implementering avseende både teknik och arbetssätt så är det 

ytterst få som kan tänka sig att gå tillbaka till pappershantering. Även responsen ifrån 

brukare har varit positiv eller uteblivit helt.   
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 Övervägande leverantörsfokus på SoL-insatser (socialtjänstlagen) 

Många av verksamheterna säger sig vilja inkludera även HSL-insatser som en del av 

mobil lösning. Dessvärre verkar många leverantörer av mobila lösningar fokusera på att 

utveckla moduler och funktionalitet för hemtjänsten dvs. SoL. Långt färre leverantörer har 

startat utveckla funktionalitet enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 

4. Projektgruppens reflektioner 
Denna sektion är en sammanställning av ytterligare reflektioner som projektgruppen gjort 

under besöken och intervjuerna. Dessa reflektioner är inte direkt uttalade av de besökta 

verksamheterna utan speglar snarare projektgruppens egna funderingar och slutsatser.   

 Nya roller och nytt ansvar när hemtjänst och hemsjukvård ”IT-fieras” 

I samband med att mobila lösningar införs inom hemtjänst och hemsjukvård, ”IT-fieras” 

denna verksamhet på ett helt nytt sätt. Det nya IT-stödet innebär ytterligare en dimension 

där de dagliga arbetsuppgifterna ska hanteras via mobila enheter, integreras med 

verksamhetssystem etc. Detta ställer nya krav på verksamheterna och det kommer att bli 

alltmer viktigt att de tar ett helhetsansvar och agerar informationsägare och kravställare 

gentemot leverantörerna.  

Ett viktigt steg i denna riktning är att förstå sin verksamhet samt de informationsmängder 

man hanterar. Exempel på ansvarsområden är säkerställa rätt skyddsåtgärder för den 

information man hanterar i de nya mobila lösningarna, att det finns rutiner vid 

systemavbrott, att man följer upp sitt ansvar längs med hela leverantörskedjan inkl. tredje-

parts-leverantörer. Samtliga ansvarsområden bör drivas utifrån ett verksamhetsperspektiv, 

t ex hur påverkar ett längre systemavbrott verksamheten, hur påverkar det verksamheten 

om information försvinner, hur påverkar det verksamheten om information hamnar i orätta 

händer etc. Detta bör göras i samråd med IT-driften i verksamheterna, men inte lämnas 

över till IT-driften.  

  

 Integration och leverantörsberoenden 

De flesta leverantörer av de mobila lösningar har förhållningssättet att kunna integrera 

med vilket verksamhetssystem som helst. Leverantörer av verksamhetssystemen har inte 

alltid ett lika öppet förhållningssätt, utan integrerar främst med den egna mobila lösningen 

eller med en noga utvald leverantör av mobila lösningar. Därför blir det redan vid 

upphandling och val av verksamhetssystem viktigt att ha helhetsbilden samt att anta att 

man redan vid det valet riskerar att begränsa sig till vilken mobil lösning man kan välja 

för hemtjänst och hemsjukvård.  

 

 Prestanda 

Många medarbetare har uttryckt missnöje över att det ibland går långsamt att arbeta i de 

mobila enheterna. Det mobila arbetssättet innefattar flera olika delar; mobil enhet, mobil 

applikation, mobiltäckning, verksamhetssystem, integrationer etc. Det är flera delar som 

ska fungera tillsammans. Denna komplexitet gör att den tekniska kunskapen och 

kompetensen blir allt viktigare inom kommunerna.    
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 Lagring av data 

Beroende på vilken leverantör och vilken teknisk lösning verksamheten väljer så behöver 

man ta ansvar för var och hur informationen ska lagras. Oavsett om informationen lagras 

internt, externt hos en leverantör eller i en molntjänst, ställs höga krav på säkerhet och 

sekretess eftersom informationen i de flesta fall innehåller brukaruppgifter. Det är viktigt 

att verksamheterna även tar kontroll över lagrad data och ställer krav på leverantörer i hela 

leverantörsledet dvs. inklusive tredje-parts-leverantörer. Detta gäller också då 

leverantören lagrar data på servrar utomlands, då annan lagstiftning kan träda i kraft. 

  

 Autentisering med 2-faktorsinloggning
2
 

Det är sannolikt att alla mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård kommer att 

hantera brukaruppgifter. Det ställer därmed krav på en stark autentiseringsmetod, vilket 

ofta förknippas med 2-faktorsinloggning. SITHS-kort har blivit något man ofta förknippar 

med 2-faktorsinloggning. I de fall då den mobila enheten är en smartphone krävs en 

teknisk lösning där ett SITHS-kort på ett smart sätt kan kopplas in, t ex Tactivo-skal där 

man kan sätta in SITHS-kortet. Ett exempel på en annan lösning än SITHS-kort är de 

digitala nycklar (nano-key) som anammades i Kortedala för att logga in i Intraphone.   

 

 Kostnader vs. effekter  

De mobila lösningarna har i dagsläget höga driftskostnader för t ex applikation, mobila 

enheter, support, drift etc. samt att det blir dyrare och dyrare ju mer funktionalitet och 

tilläggsmoduler man lägger till. Det kommer att bli viktigt innan ett breddinförande att 

försäkra sig om att de ökade kostnaderna får den effekt man förväntar sig, att det gynnar 

brukarna och att det ger ett mervärde tillbaka till verksamheten. Att införa mobila 

lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård är inget självändamål, utan endast ett stöd för 

att uppnå de effekter man önskar t ex bättre/mer vård till brukare, minskad kringtid, ökad 

dokumentationsfrekvens, färre avvikelser etc.  

 

 Effekter av mobila lösningar 

Många verksamheter uppger att införandet av mobila lösningar har gett en ökad kvalitet, 

ökad budgetkontroll, bättre verksamhetsstyrning, att dokumentationen faktiskt görs, 

minskad kringtid, minskad rapporteringstid, färre avvikelser etc. Väldigt få verksamheter 

har gjort en konkret uppföljning av mätbara nyckeltal. Ingen av verksamheterna har sett 

att de mobila lösningarna och dessa positiva effekter direkt genererar en ökad vårdtid. 

Man upplever heller inte att kostnaden för de mobila lösningarna leder till en minskad 

kostnad i ett annat led, det är egentligen bara en kostnadsökning.  

Ytterligare en notering är att det verkar som om de stora tidsvinsterna när det gäller 

kringtid ofta hämtas hem när verksamheten börjat med digitala lås. Tidsvinsterna blir inte 

lika stora när man endast arbetar mobilt med registrering av utförd tid och 

insatsregistrering/dokumentation.  

 

 Behov av preventiv kvalitetssäkring, istället för reaktiv kvalitetssäkring 

De allra flesta verksamheter har i dagsläget någon form av kvalitetssäkringssystem. Ofta 

innebär detta att det finns dokumenterade rutiner för hur aktiviteter bör genomföras samt 

                                                 
2
 2-faktorsinloggning innebär att en användare måste kunna identifiera sig med två olika metoder vid ett och 

samma inloggningstillfälle dvs. genom något man ”vet” t ex lösenord och något man ”har” t ex digitalt 

kort/digital nyckel. 
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hur man ska agera vid avvikelser, dvs. en reaktiv kvalitetssäkring. Med dagens IT-stöd 

finns möjlighet till en mer preventiv kvalitetssäkring där man kan bygga in processer i de 

mobila applikationerna som avser att göra rätt saker och på rätt sätt från början.  

 

 Stark tilltro till leverantörernas kunskap och produkt 

Projektgruppen noterar att det i många fall finns en mycket stark tilltro till leverantörerna. 

Verksamheterna utgår från att leverantören erbjuder en produkt som uppfyller de lagkrav 

som finns. Det har visat sig att detta inte alltid stämmer. Ett exempel är att känslig 

information bör innefatta 2-faktorsinloggning, vilket borde vara en standardlösning hos 

alla leverantörer.  

 

 Samarbete över kommungränserna 

I dagsläget arbetar många kommuner isolerat med frågeställningar kring mobila lösningar 

inom hemtjänst och hemsjukvård (även om visst samarbete förekommer på sina ställen). 

Många kommuner tar sig igenom samma process, drar samma lärdomar av både bra och 

dåliga erfarenheter. Det är både svårt, ineffektivt och kostsamt att alla kommuner ska ta 

sig igenom denna process.  

Det vore värdefullt att analysera hur VGK kan samarbeta kring detta på ett mer effektivt 

sätt. Ytterligare positiv effekt av ett sådant samarbete vore om man kan enas kring viss 

kravställning t ex och initiera gemensamma upphandlingar och därmed bli en stark 

kravställare gentemot leverantörer. 

5. Gemensamma behov att lyfta till nationell nivå 
Utöver de erfarenheter och slutsatser som redan sammanställts i denna rapport, så 

sammanfattar denna sektion ett antal områden som projektgruppen identifierat som 

fördelaktiga att lyfta till SKL och belysas utifrån ett nationellt perspektiv. Trots att samtliga 

av Sveriges kommuner är självstyrande är dessa områden identifierade som gemensamma för 

alla kommuner oavsett leverantörer eller mobila produkter.  

 Behov av öppna system och färre leverantörsberoenden 

De mobila applikationerna i de mobila enheterna behöver full integration med 

verksamhetssystemet för att uppnå full effekt av att implementera en mobil lösning. I 

dagsläget styr många leverantörer av verksamhetssystem vilka leverantörer för mobila 

lösningar som de samarbetar med, eller erbjuder endast sin egen produkt för mobil 

lösning.  

I dagsläget finns en risk att stängda system och starkt leverantörsberoende hindrar 

verksamheterna att välja den mobila lösning som bäst tillgodoser verksamheternas behov. 

Det rådande läget, kan leda till att verksamheterna får anpassa val av mobil lösning utefter 

vilket verksamhetssystem de har i drift. I de fall då verksamheterna står inför en 

upphandling av verksamhetssystem, så bör det vara tydligt att detta även kommer att 

påverka vilka ytterligare tilläggsmoduler t ex för mobil lösning som kommer att vara 

möjliga att välja. 
En gemensam standard dvs. ett standardiserat gränsnitt för integration mellan produkter 

ifrån olika leverantörer. Detta skulle ge kommunerna större möjlighet att skapa effektiva 

informationsflöden som stödjer verksamheten och dess behov.  
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 Behov av kompetenta informationsägare inom hemtjänst och hemsjukvård  

En helt ny yrkeskategori ”IT-fieras” och de nya informationsmängderna behöver utpekade 

informationsägare i verksamheterna. ”IT-fiering” innebär en ny dimension för 

verksamheterna där dagliga arbetsuppgifter ska hanteras via mobila enheter, integreras 

med verksamhetssystem etc. Detta ställer krav på att informationsägarna inom hemtjänst 

och hemsjukvård kan agera kravställare till leverantörerna och att de tar ett helhetsansvar 

för den information de hanterar. Det bör inte lämnas över till IT-drift utan bör ske i 

samråd med IT-drift.  

Projektgruppen vill gärna lyfta upp Göteborgs Stads modell för informationsklassning och 

informationssäkerhet som ett gott exempel.   

 

 Behov av samordning  

Det är sannolikt att många kommuner har samma eller liknande behov avseende mobila 

lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård. Dessa behov borde kunna samordnas och 

därmed fungera som generella krav på leverantörerna. Några förslag till aktuella områden 

skulle kunna vara: 

o Gemensam modell för olika nivåer av informationssäkerhet och sekretess för 

kravställning till leverantör 

o Gemensamma definitioner av lagkrav för kravställning till leverantör t ex  

2-faktorsinloggning i de system där brukaruppgifter hanteras 

o Full offline-funktionalitet i de mobila applikationerna 

 

 Behov av IT-stöd för HSL-personal 

I dagsläget verkar leverantörerna främst fokuserade på att utveckla mobila lösningar för 

SoL-personal. Det finns ett stort behov av att utveckla mobila lösningar även för HSL-

personal.  

6. Summering 
Syftet med den här rapporten var att undersöka och utvärdera andra arbetssätt än dagens, 

avseende mobil teknik och arbetssätt inom socialtjänsten, samt visa på både möjlighet och 

begränsningar med mobil teknik inom hemtjänst och hemsjukvård.  

Besöken och intervjuerna i de olika verksamheterna indikerar en positiv respons hos både 

medarbetare och brukare vid införandet av mobila lösningar inom hemtjänst och 

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 risk- och verksamhetsperspektiv.  
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För att uppnå full effekt av mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård krävs full 

integration med kommunens verksamhetssystem. Här finns en risk att kommunerna blir 

begränsade i sitt val av mobil lösning beroende på vilka leverantörer som samarbetar. Risken 

är att det redan upphandlade och implementerade verksamhetssystemet styr vilken mobil 

lösning man kan välja, istället för att den mobila lösningen väljs utifrån vilken lösning som 

bäst tillgodoser verksamhetens behov.  

Det blir alltmer tydligt att många kommuner har gemensamma behov, speciellt inom områden 

som är lagstyrda t ex informationssäkerhet, sekretess, data lagring, autentiseringsmetoder. Det 

vore fördelaktigt om dessa behov kunde samordnas i ett gemensamt ramverk att utgå ifrån när 

man kommer till upphandling och kravställning.   

Mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård är en komplex struktur med flera 

intressenter som behöver tillgång till både dokumentationsmöjligheter och 

informationsåtkomst. Strukturen innefattar flera delar som t ex mobil enhet, mobil 

applikation, systemprogramvara, mobiltäckning, verksamhetssystem etc. Projektgruppen 

hänvisar till den föregående rapporten ”Intressent- och behovsanalys” för detaljer kring 

intressenter och deras behov.   

Avslutningsvis, trots olika bekymmer vid införandet av en mobil lösning, har samtliga av de 

besökta verksamheterna en positiv inställning till att arbeta med mobila lösningar inom 

hemtjänst och hemsjukvård.  


