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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mobil åtkomst till de verksamhetssystem som används av kommunernas hemtjänst och 
hemsjukvård är mycket efterfrågat. Den mobila åtkomsten ska användas för att på ett 
säkert sätt få nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna 
dokumentera där bärbar dator, surfplatta och smarta telefoner ska kunna användas.  

1.2 Syfte 

Att skapa stödmaterial för gemensam förhandling med leverantörer om mobila lösningar 
integrerade med kommunernas verksamhetssystem. 

1.3 Mål 

Under Q1 2016 färdigställa underlag i form av en rapport kring mobila lösningar integrerade 
till kommunernas verksamhetssystem inom äldre- och funktionshindersomsorg som 
Procapita, Magna Cura, Combine, Treserva, Viva och andra verksamhetssystem och 
distribuera resultatet och göra den tillgänglig via VästKoms hemsida. 

1.4 Frågeställning 

Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på 
marknaden och vad har de för funktionalitet? 

1.5 Begreppsförklaring 

Säker inloggning: Med säker inloggning menas inloggning via E-legitimation (BankID, 
Nordea, Telia), SITHS-kort (vård och omsorg), Engångslösenord via sms, Yubikey och 
software tokens (mjukvara i smartphones). 

Uppmärksamhetssignal/ Varningsinformation enligt Socialstyrelsens definition; 
uppmärksamhetsinformation som gäller överkänsligheter, tillstånd och behandlingar som, 
om de inte är kända för hälso- och sjukvårdspersonalen, medför allvarligt hot mot 
patientens liv eller hälsa. 

Dokumentera i realtid: I det här fallet betyder att man dokumenterar direkt i 
verksamhetssystemet utan fördröjning. 

Dokumentera Off Line: Att ha möjlighet att dokumentera även när man inte är ansluten till 
internet 
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2. Genomförande 

2.1 Kartläggning av mobila lösningar på marknaden 
För att ta reda på vilka mobila lösningar som finns på marknaden användes kartläggningar 
och underlag hämtade från andra pågående projekt inom eHälsa/VästKom. Underlag 
hämtades från arbetet kring SSBTEK om att jämföra funktionalitet och kostnader för att 
införa och använda tjänsten. och material från nulägesanalysarbete från projektet 
Trygghet, Service och Delaktighets i Hemmet. En kompletterande förfrågning till 
leverantörer gjordes via e-post och träffar. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av 6 leverantörer: iLab, Tieto, CGI, Pulsen, 
Phoniro och Tunstall. 

2.2 Kartläggning av verksamhetssystem inom äldre- och 
funktionshindersomsorg. 

Syftet med kartläggningen är att se samverkans möjligheter mellan kommuner som har 
samma system inför förhandling med leverantörer. 
Kartläggning gjordes bland annat med hjälp av VästKoms kartläggning av bas- och 
verksamhetssystem 2o15. 
 

3. Resultatredovisning 

3.1 Omvärldsbevakning kring mobila lösningar 

Här nedan redovisas svar från respektive leverantör.  
Resultatet presenteras även i en förenklad tabell. 

Vi frågade: 
 Vilka mobila lösningar har/kommer företaget att erbjuda? 
 Har säkerinloggning1? 
 Möjlighet att dokumentera Off Line? 
 Möjlighet att dokumentera i realtid?  
 Finns det uppmärksamhetssignaler?  
 Vilken teknik används i lösningen (IOS, Windows eller Android)? 
 Prisbild nuvarande/nya kunder? 
 Vilka kommuner använder dessa lösningar idag? 

  

                                                             
1 Med säkerinloggning menas tvåfaktorsinloggning. 
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Vilka mobila lösningar har/kommer 
företaget att erbjuda? 
Viva Omsorg App. Stöd för hemtjänst och 
hemsjukvård 

Har säkerinloggning? 

Ja, SITHS-kort 

Möjlighet att dokumentera Off Line? 

Ja. Inloggningsbiljett synkroniserar så fort 
den hittar nätverk igen.   

Möjlighet att dokumentera i realtid?  

Ja, Läser direkt i verksamhetssystemet 

Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Följer riktlinjer för varningssymboler 

Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)?  

IOS 

Prisbild nuvarande/nya kunder? 

Nuvarande kunder Tillägg 120 
kr/användare i månad. 

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  

Vadstena 
 

 
Vilka mobila lösningar har/kommer 
företaget att erbjuda? 

Lifecare Mobil Hemtjänst: Mobilt stöd för 
hemtjänstpersonalen. Åtkomst till 
arbetsschema och väsentlig 
dokumentation och återrapportering 
direkt via mobilen. 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Mobilt stöd 
för distriktssköterskan med hjälp av 
surfplattan.  

Lifecare MPÖ: Mobilt åtkomst till NPÖ 

 

Har säkerinloggning? 

Lifecare Mobil Hemtjänst: Ja, SITHS-kort, 
Stöder SAML2 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Ja, SITHS-
kort, Stöder SAML2 

Lifecare MPÖ: Ja, SITHS-kort, Stöder 
SAML2 

Möjlighet att dokumentera Off Line? 

Lifecare Mobil Hemtjänst: Det går att tids- 
och insatsregistrera 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Nej 

Lifecare MPÖ: Ej aktuellt 

 

Möjlighet att dokumentera i realtid?  

Lifecare Mobil Hemtjänst: Ja, Läser direkt i 
procapita VoO 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Ja, Läser 
direkt i procapita VoO 

Lifecare MPÖ: Ej aktuellt 

 

 

 

 

  

ILAB 

TIETO 
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Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Lifecare Mobil Hemtjänst: Ja, använder 
samma som i NPÖ 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Ja, använder 
samma som i NPÖ 

Lifecare MPÖ: Ja, använder samma som i 
NPÖ 
 

Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)?  

Lifecare Mobil Hemtjänst: Android. 
Planerar även för Windows 10 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Windows 8 
och Windows 10 läsplatta 

Lifecare MPÖ: Android, Windows 8 och 
Windows 10 läsplatta 

 

 

 

Prisbild nuvarande/nya kunder? 

Lifecare Mobil Hemtjänst:  Beroende på 
kommunstorlek 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Beroende på 
kommunstorlek 

Lifecare MPÖ: Beroende på 
kommunstorlek 

 

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  

Lifecare Mobil Hemtjänst: Enköping, 
Stockholm stad (fast de kallar produkten 
för Paragå), Växjö, Grums, Skara, 
Stenungssund, Torsby, Uddevalla, Vara, 
Varberg (totalt 40 kunder i Sverige) 

Lifecare Mobil Hemsjukvård: Vara, 
Uddevalla, Stenungssund, Götene, Dals 
Ed    

Lifecare MPÖ: Åmål, Örebro Läns 
Landsting. 

 

 

Vilka mobila lösningar har/kommer 
företaget att erbjuda? 
Mobilt Utförardokumentation 

Har säkerinloggning? 

Ja, SITHS-kort 

Möjlighet att dokumentera Off Line? 

För tillfället nej. 

Möjlighet att dokumentera i realtid?  

Ja 

Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Ja  

Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)?  

IOS 

Prisbild nuvarande/nya kunder? 

Beroende på kommunstorlek 

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  

Ej lämnat svar 

 

 

CGI 

TIETO forts. 
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Vilka mobila lösningar har/kommer 

företaget att erbjuda? 

Magna Cura Webb - Underutveckling 

Har säkerinloggning? 

Två faktorsinloggning och SMS-kod. 

Möjlighet att dokumentera Off Line? 

Ja 

Möjlighet att dokumentera i realtid?  

Ja 

Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Inget svar 

Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)? 

Inget svar  

Prisbild nuvarande/nya kunder? 

156 000 kr per år ingår installationspaket. 
Utifrån användare. Licens på samtida 
användare. Kundstöd: mellan 900 upp till 
4000 kr månad.  20 000 för produkten om 
man vill installera själva.  

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  

Inget svar 

 

 

Vilka mobila lösningar har/kommer 

företaget att erbjuda? 

Nyckelfritt för hemtjänst och särskilt 
boende: Säker läkemedelshantering med 
nyckelfria medicinskåp. Personal 
använder mobiltelefon som digital nyckel. 

Tid- och insatsregistrering och mobil 
dokumentation med mobiltelefon eller 
digital penna. Stödjer hemtjänst, särskilt 
boende samt funktionshinderområdet. 
Inom dessa verksamhetsområden 
använder personalen den digitala pennan 
för t.ex. journalanteckningar och 
signeringslistor för t.ex. medicin. 
Dokumentationen kan göras i 
vårdtagarens pärm och på så sätt finns 
den lättillgänglig för vårdtagaren och 
behörig personal. Informationen överförs 
automatiskt från den digitala pennan till 
Phoniro Care, och vidare till eventuella 
externa system, t.ex. verksamhetssystem. 

 

 

E-tillsyn: via kamera och surfplatta 

Personligt assistansstöd med automatisk 
tidsrapportering: Vi uppfyller 
Försäkringskassans krav för elektronisk 
signering.  

Har säkerinloggning? 

Tvåfaktorsinloggning för systemet samt 
för mobila användare. Till digital tillsyn via 
surfplatta sker det exempelvis med hjälp 
av Yubikey. Vi har även stöd för SAML.  

 
Möjlighet att dokumentera Off Line? 

Ja, arbetsanteckningar som lagras i 
Phoniro Care och sedan överförs till 
verksamhetssystemet går bra att 
dokumentera offline. Dokumentation 
som går direkt till verksamhetssystem kan 
ej göras offline på grund av 
säkerhetsskäl.  Ingen dokumentation ska 
ligga sparad lokalt på mobiltelefonen och 
därmed riskeras missas för annan 
användare som läser dokumentation om 
brukaren i verksamhetssystemet. 

PULSEN 

PHONIRO 
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Möjlighet att dokumentera i realtid?  

Ja, både arbetsanteckningar och 
dokumentation. 

Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Ja, det finns uppmärksamhetssignaler om 
t ex batterikapaciteten för digitala lås 
börjar bli låg. Detta syns i god tid som en 
varning i mobiltelefonen såväl som i 
webbgränssnittet.  

Det finns även uppmärksamhetssignaler 
då något registrerats fel. Detta kan styras 
via ett regelverk som finns i Phoniro Care. 
Ett exempel på en regel som kan ställas in 
är att om personalen utfört både en SOL-
insats och en HSL-insats och 
verksamheten önskar få veta hur mycket 
tid av besöket som ägnades åt HSL så får 
personalen en fråga vid besökets slut där 
uppskattad tid för HSL-insatsen ska 
anges.  

Finns det uppmärksamhetssignaler?  

Ja, det finns uppmärksamhetssignaler om 
t ex batterikapaciteten för digitala lås 
börjar bli låg. Detta syns i god tid som en 
varning i mobiltelefonen såväl som i 
webbgränssnittet.  

Det finns även uppmärksamhetssignaler 
då något registrerats fel. Detta kan styras 
via ett regelverk som finns i Phoniro Care. 
Ett exempel på en regel som kan ställas in 
är att om personalen utfört både en SOL-
insats och en HSL-insats och 
verksamheten önskar få veta hur mycket 
tid av besöket som ägnades åt HSL så får 
personalen en fråga vid besökets slut där 
uppskattad tid för HSL-insatsen ska 
anges.  

 
Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)? 

Vi har digital nyckelhantering för IOS, 
Android och Windows, Digital tillsyn via 
kamera finns idag för Android och 
Insatsregistrering/dokumentation finns 
för Android, IOS och Windows. 

Prisbild nuvarande/nya kunder? 

För digital nyckelhantering är det ca 1500 
kr per lås i engångskostnad och ca 25 kr 
per månad i support och underhåll 

Digital tillsyn via kamera är en tjänst för 
både hårdvara och mjukvara med ett pris 
på ca 1500 kr per brukare och månad. 

Insatsregistrering är ca 30 kr per brukare 
och månad. 

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  

Digital nyckelhantering: ca 85 kommuner, 
(exempel Ronneby, Gislaved och 
Norrköping) 

Digital tillsyn via kamera: Finns hos 10 
kommuner (exempel Bollnäs, Kristianstad 
och Ödeshög). 

Insatsregistrering: finns hos ca 90 
kommuner (exempelvis Sollentuna och 
Danderyd) 

 

 

 

 

 

 

PHONIRO forts. 
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Vilka mobila lösningar har/kommer 

företaget att erbjuda? 

Idag finns följande funktioner samlat i vår 

app ”CareApp”: 

*Låsning och upplåsning av brukarnas 
dörrar och medicinskåp, där vårt digitala 
lås är installerat. 

*Tidregistrering av utförd tid inom 
hemtjänsten, HSL-insatser och personlig 
assistans.  

*Insatsregistrering inom hemtjänst, HSL 
och inom LSS. 

*Tillgång till dagens schema för personal 
inom hemtjänsten och HSL 
*Hantering av trygghetslarm inom 
hemtjänsten. 
*Utförande/registrering av Nattillsyn där 
vår lösning Nattro är installerad hos 
brukarna. 
*Meddelandefunktioner för personal och 
ledning. 
Har säkerinloggning? 
Ja, med möjlighet till 
tvåfaktorsinloggning om det önskas.
  

Möjlighet att dokumentera Off Line? 
Inte för tillfället men det pågår 
utvecklingsprojekt tillsammans med 
leverantörerna av verksamhetssystem. 
Där har vi kommit olika långt med olika 
leverantörer. 

Möjlighet att dokumentera i realtid?  
Inte för tillfället men det pågår 
utvecklingsprojekt tillsammans med 
leverantörerna av verksamhetssystem. 
Där har vi kommit olika långt med olika 
leverantörer. 

Finns det uppmärksamhetssignaler?  
Uppmärksamhetssignaler finns 
naturligtvis välutbyggt för 
larmhanteringen men olika symboler för 

att göra personal uppmärksamma på t.ex. 
meddelanden finns också. 

Vilken teknik används i lösningen (IOS, 
Windows eller Android)? 
Samtliga funktioner finns förnärvarande i 
operativsystemet Android.  

Hanteringen av digitala lås finns 
dessutom för IOS.  

Vi har i vår utvecklingsplan att all 
funktionalitet ska finnas i alla tre 
operativsystem och arbetar mot det. 

Prisbild nuvarande/nya kunder? 
Huvudprincipen i prismodellen bygger på 
ett månadspris per brukare och modul. 
Månadspriset är differentierat efter antal 
kommuninvånare. 
Som exempel är priset för en befintlig 
TES-kund som vill lägga till funktionen att 
få sin planering ut till utförarna i vår 
CareApp ca.7-10 kr/brukare och månad.  

Samma exempel som ovan fast för en ny 
kund som inte har TES-plattformen, ca.35 
– 50 kr/brukare och månad 

Vilka kommuner använder dessa 
lösningar idag?  
TES-plattformen finns i ca.115-120 
kommuner. CareAppen för TES finns i 
olika omfattning i princip i alla TES-
kommuner.  

Önskar ni kontaktinformation till 
kommuner med CareApp är ni mycket 
välkomna att höra av er så kan vi hitta 
några som har den kombination av 
funktionalitet/moduler ni är intresserade 
av att få information om.

TUNSTALL 
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Svar i tabellform Bilderna visar i en förenklad matris om hur leverantören svarat.

 



 

11 

 

 



 

12 

 

 

  



 

13 

 

3.2 Kartläggning av verksamhetssystem  

Här nedan redovisas resultat i tabellform och cirkeldiagram.  
 

Combine Procapita Treserva Viva Vitae Magna 
Cura 

SafeDoc 

Svenljunga Hjo Ale Borås Partille Lysekil Mark 

 Essunga Härryda Trollhättan  Munkedal  

 Falköping Tibro Lerum  Sotenäs  

 Götene Tranemo Vårgårda  Tjörn  

 Lidköping Lilla Edet   Färgelanda  

 Mölndal Kungälv   Grästorp  

 Skara Göteborg   Karlsborg  

 Stenungssund Lerum   Tidaholm  

 Uddevalla Strömstad   Alingsås  

 Vara Tanum     

 Vänersborg Ulricehamn     

 Bengtsfors      

 Bollebygd      

 Dals-Ed      

 Gullspång      

 Mariestad      

 Mellerud      

 Orust      

 Töreboda      

 Åmål      

 Öckerö      

 Alingsås      

 

Combine; 1

Procapita; 22

Treserva; 11

Viva; 4

Vitae; 1

Magna Cura; 9

safeDoc; 1

VERKSAMHETSSYSTEM INOM ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG
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4. Diskussion och slutsatser 

Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på 
marknaden och vad har de för funktionalitet? 

Det finns och utvecklas många mobila lösningar på marknaden med ganska likartad 
funktionalitet. 

Alla leverantörer vi frågat har funktionalitet för säkerinloggning exempelvis via SITHS-kort, 
SMS-biljett eller via Yubikey-lösning. 

I de lösningarna som hanterar mobildokumentation har de flesta lösningar möjlighet att 
dokumentera i realtid, d.v.s. dokumentera direkt i verksamhetssystemen. Vad det gäller 
möjlighet att dokumentera Off Line d.v.s. dokumentera under tiden man inte har tillgång 
till Internet, här har flera lösningar möjlighet att göra det. Viktigt är att värdera 
informationssäkerheten i hela processen. 

Fleratalet av de undersökta lösningarna stödjer och kommer att stödja socialstyrelsens 
uppmärksamhetssignaler/ varningsinformation. 

Flest lösningar utvecklas till IOS- och Android enheter. Utveckling av lösningar anpassade 
till Windows 8 och 10 pågår dock. 

Prisbilden varierar beroende på om man är nuvarande kund, eller ny kund, kommunens 
storlek m.m.  

Med stöd av den kartläggning som presenterats finns möjlighet att finna samverkans 
möjligheter i t ex gemensam förhandling och utveckling av tjänster. 

Aktualiteten av omvärldsbevakningen är kortvariga, bland annat på grund av krav från 
kunder, myndigheter och regeringen samt krav på teknik. Kommunen behöver etablera 
process eller strategi för omvärldsbevakning av välfärdsteknologi. 
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Bilaga 1 - Kontakt - leverantör 

Ilab: http://www.ilab.se/Kontakt/416/kontakt 

Tieto: http://www.tieto.se/branscher/halsa-och-valfard/vard-och-omsorg-tieto 

CGI: http://www.cgi.se/contact-us/cgi-sverige 

Pulsen: http://www.pulsen.se/sidor/kontakt.html 

Phoniro: http://www.phoniro.se/kontakt 

Tunstall: http://www.tunstallnordic.com/sv/kontakt 
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