
Examensarbete     Martin Jonasson 
Halmstad Högskola  Magnus Janver 
Phoniro  Trung Hoang 

Utvecklingsingenjörsprogrammet 3   
2011-05-23 

 
 
 

MPA – Medical Phone Application 
Medicinhantering inom hemtjänsten 

 

 
 
 
 

 Martin Jonasson 890702-4031 
Magnus Janver 890802-4618 

Trung Hoang 830921-1871 
 

 



Examensarbete     Martin Jonasson 
Halmstad Högskola  Magnus Janver 
Phoniro  Trung Hoang 

Utvecklingsingenjörsprogrammet 3  I 
2011-05-23 

Sammanfattning 
Projektidén kommer ursprungligen från Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) som under våren 
2010 presenterade en lista av olika problem inom vården som kunde utvecklas eller lösas 
genom nyproduktutveckling. Projektgruppen kände redan då att detta var det rätta område 
som vi brann för och förslagslistan tog vi med oss att fundera över under sommaren 2010. I 
början av hösten 2010 hade gruppen många olika idéer att diskutera som under 
diskussionens gång ledde till ytterligare idéer. Det var två problem på listan från HCH som vi 
ansåg kunde kombineras och lösas av en unik produkt, och namnen på dessa problem var 
medicinhantering och stafettpinnen. Medicinhanteringen handlade om att försöka förbättra 
och säkerställa vårdkvalitén inom främst hemtjänsten och stafettpinnen handlade om att 
kunna enkelt föra över information från en vårdgivare till en annan. Härifrån började vi ta 
kontakt med alla berörda partner och intressenter, främst hemvårdsförvaltningen och HCH, 
för att få en mer detaljerad bild över hur arbetet inom hemtjänsten fungerar. 
 
För varje möte som genomfördes insåg vi mer och mer hur komplext projektet skulle bli, 
men samtidigt blev vår kunskap om ämnesområdet djupare och djupare. Vi insåg snabbt, via 
erfarenheten från dessa möten, att det vore oklok för oss att skapa ett helt nytt system. 
Detta eftersom en av hemtjänstens stora störmoment idag var att det redan fanns för 
många olika system som krävde olika inloggningsuppgifter och som inte kunde kommunicera 
med varandra. Med detta i åtanke valde vi att kontakta Phoniro, som är ett av de ledande 
företagen inom nyckelfria lås, för att samarbeta. 
 
Phoniro gav oss fria tyglar att skapa vår egen mobilapplikation utefter våra egna tankar och 
funderingar. Vi kom i kontakt med Tommy Lidén, IDE-student från Halmstad Högskola, som 
ville samarbeta med oss och stå för programmeringen till programvaran. En programvara 
togs fram som projektgruppen utvärderade i direkt samverkan med vårdgivare inom 
Halmstad kommun. 
 
Genom intensiva fältstudier inom hemtjänsten och juridiska studier anpassade vi vår 
programvara Medical Phone Application (MPA) efter de lagar och behov som finns i 
hemtjänsten. När programvaran började ta form tog vi ut den till anställda inom 
hemtjänsten så de fick testa den och komma med feedback på mjukvaran. På så sätt 
skapade vi en produkt som är integrerad med de behov och önskemål som personalen inom 
hemtjänsten har.  
 
Med MPA kan hemtjänsten effektivisera både kommunikationen och dokumentationen. 
Produkten säkerställer också kvaliteten i medicinhanteringen och på så sätt har produkten 
en stor potential att minska avvikelserna inom hemtjänsten. Personalen får tillgång till 
uppdaterad information som innebär att man inte riskerar att glömma någon av tjänsterna 
som man ska ge till den behövande och man behöver heller inte längre oroa sig för att 
glömma att ge medicin till vårdtagaren.      
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Abstract 
Our project began in the summer of 2010 when we visited the Centre for Health Technology 
Halland (HCH). We learned that in In-Home Supportive Services (IHSS) they needed to 
improve both communication and reduce forgetfulness since it is the main reason for 
deviation rapports for medication in IHSS.  
    
We needed to create a system that could deal with both issues but early on we realized that 
this system needed to be integrated with other systems. This was because IHSS already have 
too many systems and the thought of getting just another system would be unattractive for 
them. 
 
So we contacted the company Phoniro which makes a locking system based on the idea that 
staff do not need to use physical keys to opens doors at their patients’ homes. Instead the 
system makes it possible to open doors with a cellphone and a mobile application. Phoniro 
had already sold locking systems to many IHSS-districts around the country and had valuable 
experience in the business.  
 
We decided that a cellphone application would be the best solution of solving the issues that 
concerned IHSS and at the same time enable integration with other systems. We contacted a 
student at IDE (Tommy) who could program our software after our preferences.  
 
Through intensive field studies within IHSS and legal research, we adapted our software 
Medical Phone Application (MPA) according to the laws and needs of IHSS. As the software 
began to take shape, we let the employees at IHSS test it and provide us with feedback on 
the software. In this way, we created a product that is integrated with the needs of the staff 
within the IHSS. 
 
With MPA, the IHSS can streamline both communication and documentation in the 
organization. The product also stores the medical treatment administered and therefore has 
great potential to reduce the deviation reports within IHSS. The staff will have access to 
updated information which will ensure that no tasks are neglected and they won´t need to 
worry about forgetting to administer medication to the patient. 
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Förord 
Detta examensarbete har varit intressant, lärorikt och väldigt utmanande. Utmaningen låg i 
att projektet direkt påverkade många aktörer som alla skulle kontaktas och aktiveras i 
arbetet. 
 
När man håller på ett helt år med ett projekt är det en massa människor som bidrar direkt 
och indirekt med projektet och utan vilkas hjälp detta examensarbete inte hade kunnat 
genomföras. Vi i projektgruppen skulle först vilja tacka Tommy Lidén från IDE som ställde 
upp med programmeringen till vår programvara och som bidrog med mycket input kring 
den. 
 
Vi vill även tacka Olle Bliding och Mats Älmeby på Phoniro som gav oss fria händer att skapa 
vår egen applikation utifrån våra egna tankar och som genom våra kontinuerliga möten gav 
oss viktig input ifall vi gick åt rätt väg i projektet. Ett stort tack går även till Magnus Larsson 
på Catrel, Phoniros samarbetspartner, som hjälpte oss med hur deras marknad ser ut idag 
och hur de båda företagen tar sig an den för att locka till sig nya kunder. 
 
Vi skulle dessutom vilja tacka Roland Thörner, Anne-Christine Hertz, Martin Persson och 
Anna-Lena Gyllén på Hälsoteknikcentrum Halland som inspirerade oss att arbeta inom detta 
verksamhetsområde och som har varit ett stöd och bollplank under projektets gång. 
 
Ett stort tack skulle vi även vilja ge till Carina Karlsson och Hanna Klippel på Västersols 
servicehus som i ett tidigt skede av projektet visade intresse för det och som möjliggjorde för 
oss att prova vår produkt inom hemtjänsten. Vi skulle även vilja tacka den övriga personalen 
inom Västersols servicehus som hjälpte oss med feedback och information kring hur arbetet 
inom hemtjänsten fungerar idag. 
 
Projektgruppen vill också tacka Maria Claes, Niklas Granfeldt, Lillemor Nilsson och Åsa 
Rydberg inom administrationen på Halmstad kommun som gav oss viktig information kring 
projektet och främst den juridiska bakgrunden till det. 
 
Vår kommunundersökning gav oss en viktig uppfattning kring hur det kan skilja sig mellan 
olika kommuner och utan våra kontaktpersoner i de olika kommunerna inom Halland hade 
detta inte varit möjligt. Så vi skulle vilja tacka Birgitta Lomander Johansson (Falkenberg), 
Erene Ståhlberg (Hylte), Lena Larsson (Gislaved) och Leif Sjunnesson (Varberg) för den hjälp 
de bistod med under projektets gång. 
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Enkätundersökningen vi gjorde under våren gav oss viktig input i hur personalens 
uppfattning kring Phoniros låssystem och deras teknikintresse kunde skilja sig stort mellan 
olika distrikt och åldersspann. Utan hjälp från följande distrikstchefer hade inte denna 
enkätundersökning kunnat genomföras: 

 Christina Stohr (områdeschef på Nyhems servicehus)  
 Bodil Andersson (områdeschef för Snöstorps hemtjänst)  
 Rose-Marie Karlsson (områdeschef för Gustavsfälts hemtjänst)  
 Katarina Persson (områdeschef för Andersbergs servicehus) 

 
Projektgruppen skulle även vilja tacka Anna Lundberg, från eDos-apoteket, och Marita 
Minell, Socialstyrelsen, som bidrog med viktig hjälp kring juridiken som berörs av projektet. 
 
Ett tack vill vi även ge till Lina Lundgren (Halmstad Högskola) som hjälpte oss med 
information kring hur man ska tänka med användarvänligheten till en programvara och 
Kenneth Nilsson (IDE) som hjälpte oss att komma i kontakt med Tommy Lidén. 
 
Vi skulle vilja rikta ett speciellt tack till vår handledare Jonas Rundquist för sin vägledning 
genom hela projektet och för hans synpunkter och tankar kring våra idéer. 
 
Till sist skulle vi vilja tacka lärare och studenter inom Utvecklingsprogrammet för den goda 
andan som har genomsyrat utbildningen. 
 
 
_______________________ 
Martin Jonasson 
 
_______________________ 
Magnus Janver 
 
_______________________ 
Trung Hoang 
 
 
Halmstad den 23 maj 2011 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund, syfte och mål 
Bakgrundsbeskrivning 
Dagens hemtjänst lider av resurs- och tidsbrist, vilket leder till att varje minut är viktigt i det 
dagliga arbetet. Detta klimat kan försätta vårdgivaren i stressiga arbetssituationer vilket 
tyvärr kan leda till att vårdtagarna inte får den service de kan förvänta sig. Inom hemtjänsten 
finns en nollvision som innebär att inga problem är acceptabla enligt devisen ”ett problem är 
ett problem för mycket”. Ibland uppstår dock problem med medicinhanteringen, nämligen 
att medicin av olika anledningar glöms bort att delas ut till den berörda vårdtagaren.  
 
En annan utmaning inom hemtjänsten är att det blir fler och fler pensionärer framöver och 
de ska tas om hand av samma mängd vårdgivare som idag, vilket gör att kvoten 
vårdgivare/vårdtagare blir lägre. Detta leder till att hemtjänsten måste effektivisera sin 
service för att kunna erbjuda samma kvalitet som idag, fast med en större mängd 
vårdtagare. Problemet finns idag att det saknas en behändig ”stafettpinne”, där vårdgivaren 
enkelt kan skicka information mellan sig för att berätta vad som har hänt hos den berörda 
vårdtagaren. Detta löses idag via papper och penna, där informationen enkelt kan slarvas 
bort och förloras på vägen. 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att ge vårdgivaren ett hjälpmedel i det dagliga arbetet som 
underlättar medicinhanteringen och stödjer minnen hos de anställda. Detta ska effektivisera 
hemtjänsten och säkerställa kvaliteten inom denna service. Ett annat syfte med projektet är 
att man smidigt ska kunna föra vidare information från en vårdgivare till en annan. 
 
Mål 
Skapa en mobilapplikation som uppfyller syftet och som fungerar gemensamt med Phoniros 
befintliga låssystem, som redan idag används inom hemtjänsten.  
 
Funktioner 
Mobilapplikationen ska ha en bekräftelsefunktion, där man bekräfta ifall man har delat ut 
medicin till en vårdtagare och som kommer att varna om detta inte har bekräftats när 
vårdgivaren går ifrån vårdtagarens hem. Applikationen ska även innehålla en form av 
”stafettpinne” där information enkelt kan föras vidare mellan den berörda personalstyrkan 
kring en specifik vårdtagare. Detta så att en skiftbyten i personalstyrkan inte skapar onödig 
förvirring för vårdtagaren själv.  



Examensarbete     Martin Jonasson 
Halmstad Högskola  Magnus Janver 
Phoniro  Trung Hoang 
 

Utvecklingsingenjörsprogrammet 3  2/28 
2011-05-23 

Avgränsning 
Examensarbetet ska inte resultera i ett helt nytt system, utan bli en nyutvecklad 
tilläggsfunktion till det befintliga systemet från Phoniro. Detta då ett stort problem idag 
inom hemtjänsten är att man har ett stort antal olika system som har en begränsad förmåga 
att kommunicera med varandra. 
En stor avgränsning är de rådande lagarna kring hälso-, sekretess- och sociallagen som starkt 
påverkar vad vi får göra.  

1.2 Förutsättningar – sammanfattning 
 Projektet kommer att hålla på fram till slutet av maj 2011. 
 Projektgruppen kommer att bearbeta bakgrundsinformation (tekniska, sociala, 

juridiska) till projektet. Ta kontakt med berörda partner som kommer att påverkas av 
projektet. Systemet kommer att testas av en referensgrupp under observation av 
projektgruppen 

 Eftersom projektet inte resulterar i en fysisk produkt, ingen extern professionell hjälp 
behövs och projektgruppen står för det mesta själva tillkommer inga större kostnader 
förutom den tid som läggs ner. 

1.3 Prioritetstriangeln 

 
Den ifyllda punkten representerar var vårt projekt har legat på prioritetstriangeln. Den 
tomma punkten representerar vart vi ville att projektet skulle ligga. Eftersom vi inte har haft 
några resurser mer än oss själva har vi varit delvis begränsade i vårt projekt.    
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1.4 Projektorganisation 
Beställare 
Hälsoteknikcentrum Halland 
 
Projektledare 
Martin Jonasson 
 
Styrgrupp 
Phoniro 
 
Projektgrupp 
Trung Hoang 
Magnus Janver 
Martin Jonasson 
Tommy Lidén (Extern) 
 
Referensgrupper 
Hälsoteknikcentrum Halland 
Hemvårdsförvaltningen 
Halmstads kommun 

1.5 Äldreomsorgen nutid och framtid 
Man är väl medveten om vår åldrande befolkning i Sverige och att behoven inom detta 
område kommer öka i framtiden. Inom vården och då inte minst inom hemtjänsten kommer 
utveckling av och fokusering på själva tjänsterna att vara det man strävar efter i framtiden. 
För att effektivisera vården är den logiska slutsatsen att man måste eliminera allt onödigt. 
Pappersarbete och dokumentering ska ta så lite tid som möjligt från vårdgivarens arbetstid. 
Det är också viktigt att informationen blir uppdaterad så snabbt som möjligt och att den blir 
tillgänglig till vårdgivaren så att de kan utföra sitt arbete. Man kan säga att det behövs en 
stafettpinneöverföring mellan vårdgivarna som är kopplade till den specifike vårdtagaren. 
Det finns flera olika former av pappersarbete och andra funktioner som behövs inom vården 
några exempel är; Verksamhetssystem, rapportering, planering, dokumentering och nycklar.     
 
För tillfället finns det omkring 15 system som har hand om olika funktioner inom 
hemtjänsten. Dessa system kan inte kommunicera med varandra och det finns en välkänd 
önskan av att få ihop ett universellt system som kan tillåta kommunikation mellan alla olika 
funktioner som hemtjänstspersonalen behöver. De system som finns idag tas in via 
outsourcing från små eller medelstora privata IT-företag som erbjuder sina tjänster till 
kommunerna. Kommunerna har bestämda budgetar och får därför avgöra själva vilka 
företag och vilka produkter från dessa företag som kommunen ska köpa in. Detta leder då till 
upphandlingar som är otroligt viktiga för de små företagen, eftersom ingen kommun vill eller 
kan köpa in alla system för att effektivisera sin vård. En del kommuner har gått ihop för att 
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tillsammans göra upphandlingar från företagen, vilket har givit kommunerna större makt i 
förhandlingarna och fått ner priset på outsourcingen. Vinstutrymmet är på grund av de allt 
stramare budgeterna begränsad för IT-företagen. Man kan då vid första anblicken tro att 
detta borde piska på utvecklingen och utökandet av funktioner till de existerande 
produkterna, men så enkelt är det inte. Eftersom kommunerna har dels en begränsad 
köpkraft, men också en begränsad vilja att utföra drastiska förändringar, har en ekonomisk 
faktor uppstått på den här marknaden. Den här ekonomiska faktorn gör sig gällande på så 
sätt att kommuner generellt sett hittills inte har varit angelägna om att belöna 
vidareutveckling av produkterna. Kommunerna vill ha så många funktioner som möjligt, men 
de vill inte betala för det. Eftersom det inte finns någon ekonomisk morot för de privata 
företagen har man känt till de förbättringsmöjligheter som existerar, men utvecklingen har 
hittills gått långsamt. En annan faktor som fortfarande har slagkraft på marknaden är 
konservatism, som finns både hos personalen inom hemtjänsten och som också finns hos 
dem som köper in produkter för personalen. Att förändra arbetsrutiner och att behöva lära 
sig och även sätta sin tillit till ny teknik har gång på gång visat sig vara för mycket för vissa 
kommunanställda. Detta är också en orsak till att en behövd utveckling inte har flutit på som 
man kanske skulle ha önskat.  
 
Trots dessa hinder går utvecklingen framåt. IT-branschen är en allt annat än stagnerad 
bransch och de privata underleverantörerna till kommunerna har mer och mer börjat att 
försöka skapa produkter som täcker upp fler behövda funktioner till hemtjänsten. Detta 
kommer att behövas i framtiden för att företagen ska kunna få kommunerna att välja just 
deras produkt vid upphandlingar.  Den konservatism som har genomsyrat stora delar inom 
sjukvården kommer att avta i framtiden, vilket kan leda till en större acceptans för teknik och 
de nya arbetsrutiner som följer med. Men detta enbart om man ger personalen träning i den 
nya tekniken och upplysning om fördelarna. 

1.5.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man då säga att vi kan se en marknad i framtiden där de privata 
underleverantörerna kommer att försöka täcka upp så många behövda funktioner som 
möjligt med webbtjänster och olika hårdvaror. Detta för att kunna täcka upp så stora delar 
av kommunernas behov som möjligt för att få tillräcklig förhandlingskraft. Eftersom det 
allmänna mobiltelefonanvändandet kommer att öka i framtiden och att vårdgivarna måste 
kunna hantera fler vårdtagare framöver kommer företagen vara tvungna att erbjuda 
heltäckande produkter i framtiden.      
 

 Webbtjänster blir dominerande i framtiden. 
 Företagen måste kunna erbjuda så många funktioner som möjligt. 
 Möjligheterna att förbättra och förenkla dokumentering kommer att öka i framtiden 

när en mer teknikvänlig generation tar över. 
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2. Projektbeskrivning 
2.1 Intressenter 
Phoniro är ett privatägt företag och en underleverantör till olika kommuner inom Sverige. En 
av företagets produkter är deras låssystem som används inom hemtjänsten för att göra det 
möjligt för personalen att inte behöva använda fysiska nycklar. För att göra vårt projekt 
användbart på marknaden vill vi länka vår mobilapplikation med deras låssystem.     
 
Lagstiftningen är en viktig parameter inom detta projekt och vår produkt måste uppfylla 
gällande lagar för att ens vara tänkbar att fungera ute på marknaden. 
 
Hemtjänstpersonal är de som kommer att bli vår produkts användare och därför är våra 
undersökningar och prototyptester med personalen väldigt viktig för utvecklingsarbetet.  
 
Kommuner kommer att bli köpare av vår produkt vilket gör det mycket viktigt för oss att 
förstå hur de tänker när de gör sina investeringar. Genom att förstå vilka ekonomiska 
faktorer som dominerar på denna specifika marknad kan vi dra vår teknikutveckling åt det 
hållet. 
 
Indirekt kommer även vårdtagarna själva att påverkas av vår produkt och om den 
underlättar arbetet för personalen, kommer det i sin tur att underlätta för vårdgivaren att ge 
ännu bättre vård till vårdtagaren. 

2.2 Krav/önskemål 
Inget nytt system 
Det finns redan för många system i dagsläget och man arbetar med att minska antalet därför 
bör man inte ta fram något nytt system på marknaden. 
  
Användarvänligt 
Personalen måste få ett så enkelt system som möjligt annars motverkar produkten sitt eget 
syfte, det vill säga att minska tidsslöseriet. 
 
Ett hjälpmedel för personalen och inget jobbigt inslag i arbetet 
Produkten ska tjäna personalen, kommunen, vårdtagaren och lagen på en och samma gång. 
Den måste vara så pass smidig och flexibel att dess funktioner smälter naturligt samman 
med de vanliga tjänsterna som personalen utför på hemtjänsten. 

2.3 Arbetsgång 
På HCH tog vi fram idén att kombinera två behov som fanns inom hemtjänsten: 
Stafettpinneöverföring och medicinhanteringsförbättringar. Eftersom vi dels behövde 
fältforska kring området, och också såg dem som en potentiell kund, tog vi kontakt med 
Halmstad kommun för att skapa ett samarbete. Vi insåg vid det här laget vikten av att inte 
skapa ett nytt system och därför tog vi kontakt med Phoniro för att se om vi kunde koppla 
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ihop deras system med vårt på marknaden. Eftersom vi ville skapa en mobilapplikation 
behövde vi någon som besatt rätt kompetens inom programmering. Phoniro gjorde det klart 
för oss direkt att de inte kunde undvara några resurser, som till exempel en programmerare, 
till vårt projekt. Därför tog vi kontakt med ”Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och 
Elektroteknik” (IDE) på Halmstad Högskola och mailade Kenneth Nilsson (Universitetslektor) 
om vårt projekt och att vi ville samarbeta med någon IDE-student som var duktig inom 
programmering (Se bilaga A). Tommy Lidén, som är en dataingenjör, svarade på vår 
förfrågan och vi bestämde möte med varandra. Tommy gillade vår projektidé och 
accepterade att samarbeta med oss under sitt examensarbete och stod för 
programmeringen till mobilapplikationen.         

2.4 Tidsplan 
Viktiga milstolpar: 
Delredovisning: 14 december 2010 
Slutredovisning: 18 maj 2011 
Rapportinlämning: 23 maj 2011 
Utexpo: 26-28 maj 2011 
 
För en tydligare och mer ingående tidsplan se Gantt-schema (bilaga B) 
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3. Metod 
Produktutveckling är en komplex verksamhet och mål uppdateras under vägens gång, vilket 
kräver en god planering från projektgruppen för att kunna realisera sina uppsatta mål under 
projektets slutskede. Dynamisk produktutveckling (Ottosson, 1999) är en metod som tar 
hänsyn till att förutsättningar kan ändras drastiskt under ett projekts gång och det gäller att 
redan från början vara förberedd på detta. Det vill säga att sätta upp övergripande mål som 
ska slutföras och sen hur detta ska genomföras i detalj bestäms när man är mitt uppe i det. 
 
Det är också viktigt att ha användarfokus i dynamisk produktutveckling där man utgår ifrån 
användaren av produkten och vad användaren behöver. Man ska arbeta utifrån extrema 
användare vilket kan innebär olika saker för olika produkter. Till exempel måste man ibland 
ta hänsyn till att en del användare har ett mycket begränsat teknikkunnande, medan andra 
användare är väldigt teknikkunniga. 
 
Något annat man ska tänka på inom dynamisk produktutveckling är att produkten ska dras 
till kunderna inte tryckas till kunderna. Detta innebär flera saker bland annat ska produkten 
tjäna användaren och inte tvärtom, alltså ska egenskaperna för produkten inte tvinga 
användaren till ett oönskat beteende. Om man trycker ut produktutvecklingen på 
marknaden kan produkterna skapa nya problem istället för att lösa det gamla problemet. 
Den sortens produktutveckling kräver extra mycket marknadsföring för att lyckas eftersom 
produkterna inte utgår från användarnas behov.  
 
En annan aspekt kring dynamisk produktutveckling är att man alltid ska försöka tackla de 
största problemen först och lösa dessa annars minskar man effektiviteten om man försöker 
lösa en massa småfel innan man angriper huvudproblemet.        
 
Veckomöte 
Projektgruppen har varje vecka haft kontakt med en handledare för att bolla idéer fram- och 
tillbaka och på så sätt föra projektet framåt. Handledaren är kunnig inom området 
projektledning och har stor kunskap om vilka problem man kan stöta på under projektets 
gång och vilka erfarenheter man kan dra från dessa.(Ottosson, 1999) 
 
Brainstorming  
Är en metod där man idégenererar både enskilt och i grupp för att komma fram till så många 
idéer som möjligt på problemet. Därefter diskuterar gruppen igenom lösningsförslagen och 
undersöker saken vidare. Vi har använt oss brainstorming under hela projektets gång. 
(Ottosson, 1999) 
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80/20 Regeln 
Enligt Paretoprincipen är det mer effektivt att försöka få nästan rätt på första försöket än när 
man arbetar fullständigt direkt. Kreativiteten och produktiviteten minskar ju närmre en 
fulländad lösning man kommer. Har man en 80% lösning som målbild blir oddsen större att 
lyckas. Man kan fortsätta senare eller lämna över arbetet till någon annan som i sin tur 
levererar en 80% lösning på de kvarvarande 20%. På detta vis spar man både tid och arbete. 
Vi har tillämpat Paretoprincipen, även kallad 80/20-regeln, i vårt arbetsflöde. (Tonnquist, 
2008) 
 
I varje ögonblick gör det viktigaste 
Enligt Lars Holmdahl (www.larsholmdahl.com) ingår ”I varje ögonblick gör det viktigaste” 
bland de 29 tumreglerna när det kommer till Dynamisk Produktutveckling. Detta går ut på 
att för att effektivisera projektet så gott det gick stannade vi upp ibland och diskutera om 
detta var det mest väsentliga att göra för ögonblicket. För då kunde vi utnyttja vår projekttid 
maximalt. 
 
Veckorapport 
För att dokumentera hur arbetet har utvecklats under projektets gång har projektgruppen 
kontinuerligt fört anteckningar om vad som har hänt och vilken datum detta har skett. Detta 
underlättar även vid rapportskrivning då denna dokumentation kan ”friska upp” minnet. 
(www.larsholmdahl.com) 
 
Management by walking around 
För att inte fastna bakom tekniken och tappa användarfokuset gick projektgruppen tidigt ut i 
den nuvarande hemtjänstverksamheten för att prata med den berörda personalen och höra 
vad de hade för tankar och funderingar till vårt projekt. Om inte personalen ser syftet med 
vår mobilapplikation finns det ingen framtid för den heller. Projektgruppen följde även med 
personal i deras dagliga arbete för att själva kunna få en uppfattning hur det fungerar idag, 
vilket ger viktig information till projektets utformning. (www.adb.org) 
 
Enkätundersökning 
För att få en bredare bild över vad personalen tyckte om våra utvecklingsidéer och vad de 
tycker om det nuvarande arbetssättet skickade vi ut en enkät till andra distrikt, förutom de 
gruppen själva besökte. Enkäten utformades på så sätt att frågorna skulle ge en inblick i hur 
mottagliga personalen var för ny teknik (eftersom examensarbetet kretsar kring en 
mobiltelefon), men även hur de ställde sig till det nuvarande låssystemet från Phoniro (för- 
och nackdelar?). Enkäten skulle även ge en inblick i hur åldersfördelningen på personalen såg 
ut inom hemtjänsten och om detta i sin utgjorde en viktig faktor när det kom till ett 
skiftande teknikintresse. Enkäterna sammanställdes sedan distrikt för distrikt, samt en 
gemensam sammanställning, för att skapa en bild hur det kan se ut bland personalen och 
hur åsikterna kan skifta mellan olika distrikt. (Dahmström, 2000) 
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Användarvänlighet 
När det kommer till användarvänlighet och människans kognitiva förmåga - logiskt tänkande, 
är det viktigt med information om vad användaren gör och återkoppling av handling (Lina 
Lundgren 2011-01-18). Man ska försöka att undvika eventuella möjligheter att göra fel, för 
om de finns kommer någon att göra det. När man har ett fungerande program är det viktigt 
att snabbt återkoppla till slutanvändarna (hemtjänstpersonalen) för att få feedback om vad 
de tycker om produkten och vad de ser finns för eventuella irritationsmoment med 
programvaran. Det är viktigt att snabbt identifiera dessa irritationsmoment och snabbt 
avlägsna dem, eftersom det är dessa små detaljer som kan vara skillnaden mellan att 
programvaran slutligen användas eller ej.  
Rapporterna ”Metoder för att undersöka brister i samspelet mellan människa och 
maskin”(Bligård och Osvalder, 2009) och ”Användbara Mobila Reseplanerare – riktlinjer för 
utformning av gränssnitt” (Wetherall, Karlsson, Werner, 2010) har också gett oss viktig 
information kring denna faktor i projektet. 
 
FMEA 
För att i ett tidigt skede få en inblick i vilka fel som kan uppstå vid användningen av 
programvaran och vad de problemen kan orsaka har en FMEA (Failure Modes and Effects 
Analysis)(www.lssacademy.com) gjorts. (Se bilaga C) 
 
Gantt-schema 
Tidsplan är en viktig parameter under ett projekts gång och ger en bra inblick i hur det ska 
läggas upp för att man ska kunna klara de uppsatta målen innan projektavslutet. Gantt-
schema är ett bra verktyg för att tydligt visualisera upplägget och även hur olika faktorer 
påverkas av varandra. (Ottosson, 1999) 

3.1 Sammanfattning 
Valet av metoder kan skilja sig stort beroende på vilka förutsättningar och krav man har i ett 
projekt. Med tanke på utformningen kring detta examensprojekt, och vilken bransch det 
verkar inom, var vi tidigt klara med att metodvalen behövde utgå från ett dynamiskt 
perspektiv. Detta då där fanns många intressenter i anslutning till projektet som påverkades 
av det och förutsättningarna kunde på så sätt ändras snabbt. Huvudinriktningar var dock att 
användarna (hemtjänstpersonalen) och de som tillhandahåller (Phoniro) och köper 
(kommunerna) dessa tjänster skulle kontaktas i ett tidigt skede för att få tillgång till deras 
input kring projektet.   
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4. Genomförandet 
Kapitlet innefattar följande delar: 

 ”Kommunundersökningar”- hur de nuvarande systemen ser ut för olika kommuner 
 ”Juridik” - hur de nuvarande lagarna berörs av programvaran 
 ”Enkätundersökning” - hur personalsammansättningen och teknikintresset ser ut hos 

hemtjänstpersonalen 
 ”Praktisk arbetslivsorientering” - projektgruppen får med egna ögon se hur en 

arbetsdag kan gå till inom hemtjänsten.  

4.1 Kommunundersökningar 
Under ett tidigt skede under våra samtal med Halmstad kommun fick vi reda på att det fanns 
en djungel av olika lösningar kring detta problem inom hemtjänsten och i stort sätt varje 
kommun har sin egen lösning på problematiken. För ett få en lite större inblick i hur detta 
kan se ut och skilja sig mellan olika kommuner, tog vi personligen kontakt med några som 
Halmstad själva nämnde som hade andra lösningar. Vi tog kontakt med 
Hallandskommunerna Varberg, Falkenberg, Hylte och Gislaved för att få oss en bild över hur 
de jobbade med medicinhanteringsbiten inom hemtjänsten (se bilaga D). 

4.1.1 Ekonomi 
När det kommer till det ekonomiska och hur mycket Phoniro är beredd att satsa på extra 
funktioner till sitt låssystem vill de få en bild över hur olika kommuner ställer sig till detta och 
vad de i sin tur är beredda att betala för dessa extrafunktioner. Projektgruppen tog åter 
kontakt med de tidigare kommunerna (Halmstad, Falkenberg, Varberg, Hylte och Gislaved) 
vid systemundersökningen för att se hur de tänkte i frågan. 
 
Med tanke på den abstrakta och något vaga frågeställningen kring hur den ekonomiska 
situationen kan se ut kring ett teoretiskt system, ett hypotetiskt köp helt enkelt, är det svårt 
för kommunerna att ge något mer än en uppskattning. Men frågeställningen ger ändå en viss 
inblick i hur kommunerna tänker vid dessa frågor och vad som kan få dem att överväga ett 
visst system. För en mer utförlig redovisning kring vad de olika kommunerna hade för tankar 
kring den ekonomiska biten (se bilaga D). 

4.1.2 Sammanfattning 
Varberg använder sig av Intraphone som har en unik lösning att överföra 
socialdokumentation genom att prata in ett meddelande som sedan görs om i textformat. 
 
Gislaved hemvårdsförvaltning har i dagsläget inte ansvaret att hantera medicinhantering 
utan de utför endast de sociala tjänsterna. Det system som används i Gislaved 
hemvårdsförvaltningen är Magna Cura, som är en av den mest erfarna verksamhet- och 
planeringssystem i branschen. Allt annat hanteras på det gamla arbetstillgängliga sättet med 
fysiska nycklar, papper och penna. 
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Falkenberg införde TES planering i november 2010 som är en planering och 
uppföljningssystem av hemtjänstbesök. Systemet bearbetas genom att man för in all 
information i systemet och sedan skickas denna information ut till mobiltelefoner i fält. 
 
Logica Treserva är ett verksamhetssystem som utnyttjas av Hylte hemvårdsförvaltningen där 
planering och dokumentering hanteras över datorn och med hjälp av befogenhetsfunktionen 
kan alla inom verksamheten skicka känslig information mellan varandra utan att överskrida 
lagarna HSL(1982:763) och SOL(2001:453). 
 
Sammanfattningsvis har olika kommuner olika system och lösningar på dessa problem. 
Gemensamt är att alla kommuner vill ha lösningar som inkluderar och täcker upp så många 
problemställningar som möjligt, allt för att bibehålla en större helhetsbild till ett lägre pris. 
När det kommer till det ekonomiska kunde ingen kommun, av förklarliga skäl, ge något 
konkret svar på projektgruppens fråga. Men gemensamt för alla är att de vill tydligt få 
presenterat för sig de ekonomiska och sociala (bättre vård) fördelarna med programvaran 
för att det ska vara intressant. Ingen kommun kunde åsidosätta extra pengar för en ny 
programvara, utan den måste spara in pengar på annat håll inom organisationen för att bli 
relevant för dem. 
 

 Helhetslösningar 
 Presentera de ekonomiska och sociala fördelarna med programvaran 
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4.2 Genomförandet av juridiken 
Vi insåg i ett tidigt stadium att juridiken skulle bli en omfattande del av det här projektet. Vi 
hade vissa förkunskaper angående integritet och sekretess inom sjukvården, men för att få 
ett ordentligt grepp över situationen behövdes intensiva studier i lagarna som reglerar 
hemtjänsten.   
 
Vi började med att kontakta Åsa Rydberg som tillhör ”Hemsjukvård och förebyggande” inom 
Halmstad kommun. Hon kunde beskriva hur främst lagarna SoL och HSL påverkade hur 
tjänsterna och dokumenteringen av dem (inom hemtjänsten) gick till. Vi skickade kort 
därefter ett mail till Marita Minell som arbetar på Socialstyrelsen och är utredare för 
”Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för regeltillämpning”. Hon kunde ge namn på 
ytterligare några lagar som var av intresse för oss och hon gav också en god beskrivning hur 
dessa lagar förhåller sig till varandra och när den ena delen av vårdtjänsten övergår till en 
annan del av lagen och så vidare. Vi fick också tag på en del av Socialstyrelsens 
författningssamling (SOSFS 2006:5) som kan ses som en guidebok över hur personalen ska 
förhålla sig till lagarna och regelverket. Här får man en inblick i hur den teoretiska lagen 
omvandlas till dess praktiska innebörd.  
 
När vi väl hade fått tillgång till denna information kunde juridikarbetet ta sin början och vi 
tog fram alla lagar som vi ansåg kunde påverka vårt projekt och begränsa den tekniska 
lösningens användbarhet. Genom att läsa igenom dessa lagar och tyda deras gemensamma 
innebörd började vi få en överblick över situationen. Med hjälp av den här överblicken som 
vi fick, kunde vi nu forma vårt tekniska arbete efter de regler som styr de system vi vill 
förbättra och således göra dem praktiskt genomförbara för kommunerna.           

4.2.1 Juridiken i hemtjänsten 
Inom hemtjänsten finns det flera lagar som reglerar vad tjänsten ska ge och hur den ska gå 
till väga när tjänsten utförs. De primära lagarna är Socialtjänstlagen (2001:453), kallad SoL, 
och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), kallad HSL. Dessa lagar berör dels rättigheterna till 
vård för landets invånare, vårdtagarnas rättigheter till att välja var vården ska ges, vad 
vården ska innefatta för den specifika vårdtagaren. Lagarna tar också upp punkter som 
integritet för vårdtagaren, hur dokumentationen ska skötas både i journalen och andra 
dokument som socialdokumentation och dokumentationen för medicinhanteringen.  Man 
kan säga att till stor del handlar lagarna om dels att vårdtagarnas rättigheter och behov 
tillfredställs, samtidigt som det råder ett samtycke mellan vårdgivaren och vårdtagaren om 
vilken information som får och behöver användas av personalen när de utför sina tjänster. 
Båda lagarna poängterar tydligt att informationen som vårdgivaren får av vårdtagaren ska 
behandlas under sekretess och den får absolut inte hamna i hos tredje man som saknar 
behörighet.  
 
SoL 
SoL är den lag som inom hemtjänsten främst tar upp de sociala tjänsterna som vårdtagaren 
behöver. Dessa bestäms ömsesidigt på förhand av vårdtagaren och vårdgivaren genom en 
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genomförandeplan, som ger ut den primära delen av den information som beskriver 
vårdtagarens behov och önskningar. Här bestämmer man ömsesidigt vilken information som 
vårdtagaren vill ge ut och hur ofta man behöver hjälp och med vad exakt det är man behöver 
hjälp med. Det kan handla om städning, tvättning och andra hushållsbestyr som blir svårare 
med åren. Den socialdokumentationen uppdateras vanligen rätt ofta eftersom nya 
temporära behov kan uppstå för vårdaren och det är viktigt att all behörig personal kan ta 
del av den här informationen. Dock behöver man inte skriva under och bekräfta det man gör 
så länge allt flyter på, eftersom det inte kräver samma regleringskontroll som 
medicinhanteringen kräver. Men om något går fel får man även här se över vad som har 
hänt och skriva en avvikelserapport även om det generellt sett oftast inte är lika allvarligt 
som ett misstag inom medicinhanteringen.    
 
HSL 
HSL tar upp medicinhanteringsaspekten inom hemtjänsten. Många vårdtagare inom 
hemtjänsten tar flera olika mediciner och alla måste doseras rätt och tas vid rätt tid. Om den 
utskrivna medicineringen inte utförs korrekt får man skriva en avvikelserapport, detta främst 
för att man ska lära sig och kunna undvika misstaget i framtiden. Som man kan förstå är 
medicinhanteringen en så pass allvarlig fråga så här måste personalen varje gång de tilldelar 
medicin skriva under att de har gjort det på plats med tidpunkt. På detta sätt försöker man 
reglera kontroll över doseringen och på så sätt försäkra sig om att hälsovården som 
vårdtagaren får håller acceptabel standard. Medicinhanteringsdokumentet uppdateras på så 
sätt kontinuerligt dels på plats hos vårdtagaren men också hos hemtjänsten. 
 
Slutligen måste man poängtera att de två olika dokumentationerna inom SoL och HSL inte 
får mixtras tillsammans till ett enda dokument. Dessa båda sidor av hemtjänstens vård och 
lagarna för hemtjänsten måste således leva sida vid sida med varandra och utföras av 
samma personal, som har blivit delegerade ansvaret för vårdtagaren i fråga. Men samtidigt 
får man inte slå ihop de olika tjänsternas skriftliga del och en uppdelning mellan 
dokumentationen är och kommer fortsätta att vara obligatorisk, även vid ren elektronisk 
dokumentering av de sociala och medicinska tjänsterna som utförs. 
 
PDL                
Det finns ytterligare ett stycke i lagen som är högaktuellt när det kommer till kommunikation 
inom hemtjänsten. Patientdatalag (2008:355), kallad PDL, har ett kapitel (närmare bestämt 
kapitel 4) som heter ”Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk 
åtkomst inom en vårdgivares verksamhet”. Här tar man kort upp de restriktioner som man 
kräver på tillgängligheten för det elektroniska informationsflödet som berör vårdtagaren och 
vårdgivaren.  Man tar även upp att endast de som behöver informationen för att kunna 
utföra sitt ämbete ska ha behörighet och även denna information ska endast ge ut den 
nödvändiga informationen till personalen och inget överflödigt ska nämnas. Lagen ger också 
rättighet till vårdtagaren att spärra informationen för vårdgivare som kommer utifrån, det 
vill säga kommer från en annan vårdenhet. Man nämner också att förskrivningen av 
läkemedel till vårdtagare som ges ut av apoteket ska i sin elektroniska form vara krypterad.  
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Det är också här i PDL kapitel 3 som bestämmelserna som gör dokumentationen för HSL olik 
den dokumentationen som görs i SoL. Det är här som man får en indikator på att 
vårdgivarens aktioner inom ramen för HSL är något som ska dokumenteras precis som en 
patientjournal. Det är just det som ur en ren juridisk synvinkel gör dokumenteringen av 
medicinhanteringen separerad från den resterande dokumentationen inom hemtjänsten. 
Eftersom en patientjournal ska hålla en hög sekretessnivå även inom den interna 
organisationen (vare sig det är ett sjukhus eller om det är hemtjänsten). Därav kan vi inte 
och ska inte lägga denna information någon annanstans än i sin egen dokumentering.  För 
det som ska skrivas i patientjournalen innefattar inte sociala tjänster och om det som ska 
skrivas i ”patientjournalen” skrivs i den sociala dokumentationen då omvandlas den sociala 
dokumentationen till en patientjournal. En juridisk paradox som innebär att man måste föra 
två olika dokumenteringar trots att deras utförande sker samtidigt av samma personal till 
samma vårdtagare. 

4.2.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det tre lagar att hålla isär SoL, HSL och PDL och dessa lagar 
påverkar direkt vårt projekt. Dokumentering mellan tjänster inom SoL ska hållas separerad 
från tjänster inom HSL och PDL säger generellt att ingen onödig information får spridas 
elektroniskt. Dokumentering av tjänster för HSL är obligatorisk medan tjänster för SoL är inte 
obligatorisk, dock i praktiken ofta nödvändig av diverse orsaker.  
 

 SoL och HSL får inte blandas 
 Ingen överflödig information  
 I praktiken behövs en tillgänglighet för dokumentering av både SoL tjänster och HSL 

tjänster  

4.3 Enkätundersökning 
Under mötet med Niklas Granfelt, från hemvårdsförvaltningen inom Halmstad kommun, fick 
vi reda på att inom hemtjänsten fanns en del inom personalstyrkan som varit motsträvig till 
ny teknik. Några slutade och andra hittade kryphål för att återgå till det gamla systemet och 
detta ville vi ta reda på mer om, därför utformades en enkät (se bilaga E) där vi ville ta reda 
på hur teknikmottagliga den nuvarande personalstyrkan inom hemtjänsten är. Visserligen 
har många vant sig vid det nuvarande systemet, men vid eventuell ny teknik kan detta ge en 
översikt på hur personalen kommer att reagera.  
 
Med detta uppdrag tog vi kontakt med den medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maria 
Claes som har erfarenhet med enkäter. Hon vidarebefordrade vår förfrågan till 
verksamhetschef Gunvi Jonsson för att få tillstånd att dela ut enkäten. Förfrågan accepteras 
av Gunvi som hjälpte oss att ta kontakt med alla distriktchefer inom Halmstad kommun, där 
fem godtog vår enkätförfrågan. Dessa fem distrikt var Andersberg, Nyhem, Snöstorp, 
Gustavsfält och Västersols servicehus. I en del av dessa arbetsområden fick vi komma dit och 
presentera vårt projekt och sedan dela ut enkäterna, medan andra föredrog att skriva ut 
enkäten själva och sedan skicka tillbaka dem ifyllda till oss. De flesta ville i efterhand få ta del 
av denna undersökning och se hur resultatet såg ut. 
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4.3.1 Sammanfattning/Analys av enkät 
Vi gjorde en enkätundersökning om hemtjänstpersonalens teknikintresse och vad de tyckte 
om Phoniros låssystem. Enkätundersökningen täckte Andersberg, Gustavsfält, Nyhem, 
Västersol och Snöstorp och projektgruppen delade ut x antal enkäter till olika distriktschefer 
beroende på hur många de efterfrågade. Alla ur personalen som var närvarande vid dessa 
veckomöten där cheferna tog upp detta svarade och 89 enkäter fylldes i totalt av 
hemtjänstpersonalen. Med undersökningen fick vi en möjlighet att få reda på vad 
personalen tyckte var det bästa med Phoniros låssystem och även vad de saknade eller 
tyckte kunde förbättras med systemet. Med undersökningen försökte vi även fastställa hur 
pass teknik konservativa personalen kan tänkas vara genom frågor om ålder, sättet de tog till 
sig nyheter på, hur de betalade sina räkningar och vilka tekniska produkter de använder i 
vardagen. 12,35 % av personalen är under 30 år, dock har undersökningen visat att 
hemtjänstpersonalen blir mer teknikvänlig och bekväm med teknik i arbetet om de får 
utbildning för tekniken.  
 
Den främsta fördelen med Phoniros låssystem som personalen framförde var faktumet att 
man slipper bära med sig fysiska nycklar i arbetet. Det fanns flera saker som personalen 
ansåg kunde förbättras med Phoniros låssystem. Flest poängterade att man tyckte att 
utloggningen sker för ofta. Personalen upplevde också att systemet var långsamt och man 
hade även upplevt problem med att öppna och låsa dörren, särskilt under vintern.  
 
Man ville gärna se förbättringar av produkten genom att få varningar när batterierna håller 
på att ta slut och man saknade även en mer kommunikationsvänlig produkt. Man vill kunna 
ha dagsplanering, socialdokumentering, enkel vidarebefordring av information mellan 
personal och meddelandefunktion till sjuksköterskan som delegerar medicinansvaret.   
 

 Ju större teknikintresse privat, desto större benägenhet från personalens sida att 
uppskatta en mobiltelefonlösning 

 Phoniro är bra inom sitt område (nyckelfria lås), men saknar en helhetslösning 
 
För en fullständig sammanställning av enkäten (se bilaga F). 
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4.4 Praktisk arbetslivsorientering 
För att produkten skulle kunna uppfylla behov som finns inom hemtjänsten var det viktigt att 
under ett tidigt skede av projektet få en inblick i hur arbetet fungerar idag, hur en arbetsdag 
kan se ut för personalen inom hemtjänsten och vad som eventuellt kan förbättras. 
Projektgruppen kom tidigt i kontakt med Carina Karlsson, på Västersols Servicehus i 
Halmstad. Hon såg möjligheten i vårt projekt och vi diskuterade det med henne. Tillsammans 
med Carina bestämdes att två medlemmar ur projektgruppen skulle följa med personalen 
inom hemtjänsten under en förmiddag. Dels handlar det om att uppleva själv hur det går till 
och vad som eventuellt kan förbättras och inkluderas i examensarbetet, dels för att fråga 
personalen ifall de hade egna förbättringsförslag som de ville inkludera i examensarbetet 
eller allmänt fråga hur de upplevde sitt jobb och vad som var nackdelen med det. Detta då 
en faktor i detta examensarbete är att förbättra arbetsklimatet för personalen inom 
hemtjänsten och underlätta deras dagliga arbete. 
 
Den praktiska arbetslivsorienteringen skedde under förmiddagen (07.00-10.00) den 16:e 
februari 2011 där Martin och Trung ur projektgruppen följde med två ur personalen från 
Västersols servicehus för att få en inblick i det dagliga arbetet. Dagen delades upp i en inre 
och en yttre patrullering, där den förstnämnda tog plats inom samma område som 
servicehuset och den sistnämnda i närheten, men utanför områden där servicehuset ligger. 
Detta för att ge en bredare bild över hur de olika patrulleringsområdena kan göra att 
arbetsuppgifterna skiljer sig åt. För en mer utförlig presentation utav den praktiska 
arbetslivsorienteringen (se bilaga G). 

4.4.3 Sammanfattning 
Den praktiska arbetslivsorienteringen gav oss en bättre inblick i hur arbetsgången ser ut 
inom hemtjänsten och även input från personalen själva som vi kan arbeta vidare med inom 
examensarbetet. 
 
De tydligaste faktorerna som framkom under besökets gång var: 

 Phoniros säkerhetssystem som loggar ut användare efter 60 minuter skapar irritation 
hos hemtjänstpersonalen. 

 Arbetsmoment för hemtjänstpersonalen varierar kraftigt, vilket skapar ett krav på vår 
programvara att den ska vara tillräckligt flexibel för att kunna tillgodose detta behov.  

 Informationsflödet mellan Phoniro och hemtjänsten är bristande. 

4.5 Sammanfattning  
För en sammanfattande och övergripande bild över projektets gång (se bilaga H). 
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Inloggning Informationssida Uppgiftslista 

Medicinlista 

Socialdokumentation Utloggning 

Phoniros låssystem 

5. Programvara 
5.1 Inledning 
Här följer en beskrivning av vad vår programvara gör och även hur den arbetar. Först tar vi 
upp systemen som programmet ska samarbeta med och sedan får man följa programmets 
arbetsgång steg för steg. Slutligen följer en summering av både systemen och programmets 
inverkan på personalens rutiner. 

5.1.1 Programflöde 

 
När personalen har kommit fram till dörren knackar de vilket aktiverar Phoniros låssystem. 
Sedan loggar vårdgivaren in sig på mobilen och med mobilapplikationen öppnar man låset 
och går in. Användaren av programvaran går igenom de olika stegen med hjälp av en 
mobiltelefon (blåa rutor). Mellan ”Informationssidan” och ”Uppgiftslistan” dyker ett 
meddelande upp från förra vårdgivaren kring vad som har hänt hos den berörda 
vårdtagaren. Under ”Medicinlista” och ”Socialdokumentation” finns det en möjlighet att 
skriva in information som har hänt kring de olika vårdområdena (HSL och SoL) under besöket 
När de sedan låser dörren igen, med hjälp av Phoniros låssystem, loggas de automatiskt ut ur 
vår programvara samtidigt. Ifall man inte har kryssat i alla uppgifter under ”Uppgiftslistan” 
eller alla mediciner under ”Medicinlistan” kommer det upp en påminnelse till vårdgivaren 
när de försöker gå vidare i programmet. 
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5.1.2 Informationsflöde 
Lägga in informationen i systemet 
För att systemet ska kunna fungera i verksamheten bör det vara enkelt för den berörda 
hemtjänstpersonalen (gäller främst distrikssjuksköterska i detta fall) att föra in relevant 
information i systemet. Vår tanke är att man ska utnyttja Phoniros befintliga webbgränsnitt 
och lägga till en funktion via den som berör medicinhanteringen. På detta sätt kan 
distrikssjuksköterskan via en dator lägga in information kring 
vårdtagaren/uppgifterna/medicinlistan och följa upp om vad som egentligen har genomförts 
för att kunna säkerställa kvalitén på hemtjänstvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2 Programfaser 
Inloggning: 
Inloggningsskärmen där man skriver in sin egen 
personalinformation och till vilken vårdtagare man ska 
genomföra nästa besök. Tanken är att koppla ihop detta steg 
med Phoniros låssystem. Så när personalen har loggat in sig i 
Phoniros tjänst, och låst upp hos en vårdtagare, sköts 
inloggningen i vår programapplikation automatiskt utefter 
denna information och nästa steg som då syns för personalen är 
istället ”Informationssidan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (SoL) 

Informationssida Uppgiftslista 

Medicinlista 

Socialdokumentation 

 (HSL) 

Distriktssjuksköterska 
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Informationssida: 
Den första skärmen som personalen möts av. Här står kortfattat 
kring vad vårdtagaren heter och om han/hon har något speciellt 
tillstånd som är bra att känna till på förhand. Rutinerade inom 
personalstyrkan lär sig denna information per automatik, men 
denna funktion är främst till för vikarier/timanställda som 
snabbt behöver få tillgång till relevant information. All 
information som visas på displayen till vänster kommer inte att 
användas i den slutgiltiga programvaran, utan en del är 
inkluderad här mer i ett demonstrativt syfte. Speciella tillstånd 
(diabetiker i det här fallet) är det primära som ska vara med 
under denna sida. 
 

 
Meddelande från föregående personal: 
När man går vidare från ”informationsidan” till ”uppgiftslistan” 
får man emellan dessa steg upp en informationsruta med 
meddelande från föregående personal hos den berörda 
vårdtagaren. I detta meddelande står relevant information som 
behövs till nästa besök (Agda mår till exempel dåligt och har inte 
tagit sin medicin). På detta sätt är personalen ute i fältet hela 
tiden uppdaterad med den senaste informationen och ingen 
onödig förvirring för vårdtagaren skapas, som måste återberätta 
för nästkommande vårdgivare vad som tidigare har hänt under 
dagen. 
 
 
 
Uppgiftslista: 
Nästa steg är ”uppgiftslistan” där man via en checklista snabbt 
får upp relevant information om vad som ska göras under det 
pågående besöket. Denna information läggs in i systemet via 
distriktssjuksköterskan, med hjälp av behörig personal inom 
hemtjänsten, och ordningen i listan ska kunna ändras utefter 
personalens och vårdtagarens önskemål. När uppgiften är 
utförd checkar personalen i rutan vid den berörda uppgiften i 
listan.  
 
Informationen på denna sida ska vara annorlunda i den skarpa 
versionen än vad som visas på displayen till vänster. Uppgifterna 

om när städning och tvättning ska ske kommer inte att stå som i bilden, utan det är tänkt att 
denna information ska kopplas till en kalenderfunktion. På så sätt hittar programvaran själv 
upp de relevanta uppgifterna för det specifika besöket genom att kolla upp detta via en 
kalenderfunktion på en server.  
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Medicinlista: 
Checkar man i medicinuppgiften i ”uppgiftslistan” kommer man 
till en separat sida som innehåller medicinlistan för den berörda 
vårdtagaren och det berörda besöket. Likt ”uppgiftslistan” 
kommer även denna del att kopplas till en kalenderfunktion, 
vilket gör att den skarpa programvaran inte kommer att se ut 
exakt likadan som bilden till vänster. När man har kryssat i de 
mediciner man har delat ut under det pågående besöket går 
man vidare i programvaran. 
 
 
 
 
 
Meddelandefunktion (Medicin): 
När ”medicinlistan” är klar är nästa steg 
”meddelandefunktionen”, den medicinska biten. Här kan man 
föra vidare relevant information om vad som har hänt kring 
medicinbiten; ifall man inte har delat ut viss medicin som står på 
listan och anledningen till detta. När man är klar med detta står 
återgår man till ”uppgiftslistan” igen och kan fortsätta kryssa av 
uppgifter som man har kvar. 
 
 
 
 

 
 
Meddelandefunktion (Social): 
När ”uppgiftslistan” är klar är nästa steg 
”meddelandefunktionen”, den sociala biten. Här kan man föra 
vidare relevant information som har hänt under det pågående 
besöket till nästkommande vårdgivare som ska till den berörda 
vårdtagaren.  
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Utloggning: 
Sista delen utav programvaran hade vi tänkt, likt inloggningen, 
koppla samman med Phoniros låssystem. När personalen låser 
dörren hos vårdtagaren loggas de även ut från vår programvara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Felmeddelande 
För att skapa en mer omfattande programvara, som kan uppfylla olika krav från personalens 
sida, har det byggts in ett antal felmeddelandefunktioner i programvaran som påminner 
personalen vid något som frångår den utsatta rutinen. 
 

Uppgiftslistan: 
Om man inte har checkat i alla faktorer i ”uppgiftslistan” dyker 
följande meddelande upp. Då får man alternativet att gå tillbaka 
och se över vad man har missat eller gå vidare i programmet om 
det är helt i sin ordning. Sedan har man möjligheten i 
programvaran, via meddelandefunktionen, att föra in varför 
man inte har gjort en viss uppgift. 
 
 
 
 
 
 
Medicinlistan: 
Likt felmeddelandet för ”uppgiftslistan” fungerar det likadant 
här att om man inte har checkat i alla checkboxar i medicinlistan 
kommer en påminnelse upp när man försöker gå vidare. Man 
har även här möjligheten att gå tillbaka och se över vad man har 
missat. Eller gå vidare och skriva in varför man inte delade ut 
den berörda medicinen i meddelandefunktionen som berör 
medicin. 
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Programfaser 

Andra part aktörer 

Serverutrymme 

Programsteg 

Informationssteg 

Inloggning Informationssida Uppgiftslista 

Medicinlista 

Socialdokumentation Utloggning 

 (HSL) 

Distriktssjuksköterska 

Phoniros låssystem 

 (SoL) 

5.3 Sammanfattning 
Nedan följer en övergripande bild över hur programvaran är upplagd och hur den fungerar 
tillsammans med andra aktörer i kedjan. 
 

 
När personalen har kommit fram till dörren knackar de vilket aktiverar 
Phoniros låssystem. Sedan loggar vårdgivaren in sig på mobilen och 
med mobilapplikationen öppnar man låset och går in (”inloggning”). 
Vårdgivaren kan då ta fram en kort summering av viktig information 
angående vårdtagaren (”informationssida”). När man är klar att gå till 
uppgiftslistan får man ett meddelande från förra vårdgivaren om vad 
som har hänt under det tidigare besöket hos vårdtagaren. Sedan följer 
vårdgivaren dagordningen som visas på displayen i vår applikation 
(”uppgiftslista”), inklusive medicinhanteringen som har en egen sida 
med tanke på juridiken (”medicinlista”). När medicinhanteringen är 
utförd bekräftar man detta genom applikationen. Om man glömmer medicineringen blir 
man påmind om detta via en påminnelsefunktion. När man har uträttat allt på dagordningen 
och bekräftat detsamma kan man skriva ner viktig information om sitt besök till nästa 
vårdgivare (”socialdokumentation”). Denna stafettpinneöverföring görs sist och är kopplad 
till de sociala tjänsterna. En liknande stafettpinneöverföring utförs på medicinhanteringen 
när man ska bekräfta denna. Informationen från de båda stafettpinneöverföringen lagras på 
två olika ställen och alltså hålls denna dokumentering separat, precis som juridiken kräver.      

5.3.1 Tommys rapport 
För en mer ingående beskrivning av programvaran hänvisas till Tommy Lidéns egen 
examensrapport (Lidén, 2011)  
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6. Resultat 
6.1 Inledning 
Det slutgiltiga resultatet på vår programvara uppfyller de båda uppsatta kraven som vi satte 
upp som krav till en början (medicinhanteringen och stafettpinnen). För att få den att 
komma ut på marknaden behöver vi argumentera för programvarans fördelar till både 
Phoniro och kommunerna, då det är de som främst bestämmer ifall programvaran kan ha en 
framtid på marknaden eller inte. 

6.2 Programvaran och Phoniro 
Som vi tidigare har sagt vill vi inte skapa ett helt nytt system, då hemtjänsten redan idag har 
för många system som inte kommunicerar med varandra. Vår tanke med projektet är att vi 
ska utveckla vårt program så att det fungerar gemensamt med Phoniros låssystem. Alltså ska 
vårt framtagande av en fungerande affärsidé fokusera på Phoniro och hur de ska kunna tjäna 
pengar på vår vidareutveckling av deras system. Vår grundidé är att Phoniros låssystem idag 
är bra på sin låsfunktion, där man minskar hanteringen av fysiska nycklar inom hemtjänsten. 
Problemet som systemet besitter idag är att det är bra på sin sak, men överlag är för 
begränsat inom sitt specifika område. Vår idé var att vidareutveckla Phoniros låssystem 
genom att implementera fler funktioner (medicinhantering och ”stafettpinne”) för att på så 
sätt bredda deras system och ge ett mervärde till slutkund. Genom att Phoniro kan erbjuda 
fler funktioner till kommuner och andra slutkunder skapas en större benägenhet hos dem att 
faktiskt anlita Phoniro, då de kan ge en bredare funktionsbas som fungerar till olika delar av 
organisationens arbete. Detta har även bekräftats från vår enkätundersökning (se 4.3 
Enkätundersökning) där personalen övergripande är nöjd med Phoniros system just för 
nyckelhanteringsbiten och att det är den främsta positiva upplevelsen de har från systemet. 
Nu har i och för sig Halmstad kommun inte alla tjänster som Phoniro erbjuder 
implementerade, men enkätundersökningen ger i alla fall en klar bild över vad personalen 
som i slutändan är de som främst använder systemet vill åt. 

6.2.1 Affärsplan 
Vi har gjort en uträkning på hur vår programvara kan öka Phoniros omsättning kring sitt 
låssystem. För att ta del av uträkningen och affärsplanen (Se bilaga I) 

6.2.2 Marknadsföring 
Phoniro fokuserar främst idag på IT- och inköpsavdelningen när det kommer till att sälja in 
sitt system till en kommun. Ett logiskt tillvägagångsätt kan tyckas, men under våra fältstudier 
och samtal med hemtjänstpersonalen har det framgått tydligt att slutanvändarna själva lite 
har glömts bort i det nuvarande inköpsförfarandet. Ett förslag från vår sida till Phoniro är att 
framöver fokusera på slutanvändaren (hemtjänstpersonalen) direkt och övertyga dem om 
fördelarna med låssystemet med programvaran. Om man har övertygat personalen tar de i 
sin tur kontakt med deras chefer inom hemtjänsten för att försöka övertyga dem om att 
köpa in systemet till deras verksamhet. När detta har genomförts kommer Phoniro in i bilden 
och försöker sälja in sitt system till IT- och inköpsavdelningen likt tidigare. På så sätt minskar 
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personalens motstånd till systemet då de själva känner sig mer delaktig i inköpsförfarandet 
och inte att systemet blir något som IT- och inköpsavdelningen har bestämt att de ska 
använda. 

6.3 Programvaran och kommunerna 
Vår produkt kommer att effektivisera hemtjänsten på många sätt, men det som fokuseras på 
i första hand är minska avvikelser inom medicineringen. Denna tjänst kommer att säkerställa 
vårdtagaren hälsa, som i sin tur minskar kostnaderna för kommunen om exempelvis 
vårdtagaren hade blivit felmedicinerad och hamnat inom akutvården istället. En annan 
fördelaktig egenskap på vår produkt som påverkar kommunerna direkt är att allt information 
mellan distriktsjuksköterska och vårdgivare är väl uppdaterad hela tiden. Detta skapar 
mindre förvirring när något oförutsägbart händer och skapar ett större informationsutbyte 
till personal som i vanliga fall inte har samma informella informationsutbyte som den dagliga 
arbetsstyrkan (exempelvis nattpatrullen). Vi vet att några år framöver kommer antalet 
pensionärer att öka drastiskt medan vård- och omsorgspersonalen kommer att bibehålla 
samma personalstyrka. Det som kommunen då kan göra för att förbereda sig för de 
kommande 40-talisterna (”babyboomgenerationen”) är tidseffektivisering och detta kan vår 
produkt hjälpa till med. Ett av de arbetsmoment som tar tid inom hemtjänsten är 
dokumenteringen och i dagsläget får personalen göra detta arbetsmoment både på kontoret 
och hos vårdtagarens hem. Vår produkt effektiviserar denna faktor så att personalen slipper 
den inbyggda dubbeldokumentationen.  

6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berör vår programvara både Phoniro och kommunen. Phoniro berörs på 
så sätt att vår programvara skapar extra funktioner till deras befintliga låssystem som skapar 
större möjligheter för företaget att kunna ta extra betalt för sina tjänster till befintliga 
kunder. Men dessa extra funktioner kan även bidra till att skapa en bredare tjänst som kan 
locka till sig nyare kunder som inte har varit intresserad av Phoniros låssystem tidigare för 
att den erbjuder för få funktioner. 
Kommunerna i sin tur påverkas av vår programvara på så sätt att den effektiviserar 
hemtjänstens dagliga arbete, vilket säkerställer kvalitén på vården ytterligare och där man 
enklare kan följa upp vilken vård som verkligen har getts till olika vårdtagare. En annan 
aspekt som direkt påverkar kommunerna är stafettpinnen som finns i programvaran, som 
bidrar till att informationsflödet snabbas upp inom hemtjänstpersonalen, vilket bidrar till att 
minska uppkomsten utav förvirring från vårdtagarens sida inom hemtjänsten.  
 

 Extra funktionerna som vår programvara innefattar bidrar till att Phoniro kan ta mer 
betalt från sina befintliga kunder och även kunna locka till sig nya kunder till sitt 
låssystem. 

 Kommunerna påverkas av programvaran genom att effektivisera och på ett bättre 
sätt följa upp vårdtjänsterna som hemtjänsten erbjuder, vilket skapar en bättre 
arbetsplats för personalen. 
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7. Slutsatser och reflektioner 
För att minska risken att kommunikationsproblem uppstår under ett projekt är det viktigt att 
i ett tidigt skede av projektet klarlägga för de primära intressenterna vad som ska utföras i 
projektet och varför. På så sätt blir det lättare för intressenterna att inse varför man vill veta 
specifika saker och vad det ska användas till. Sekretessavtal kan skrivas men man ska ha klart 
för sig att enbart en sådan handling inte alltid är tillräcklig för att vinna förtroendet för ett 
projekt. Man måste med ord och gärningar ytterligare implicera sitt goda uppsåt med 
projektet. 
 
Beroende på vilka resurser man har tillgodo bör man när man utför empiriska 
undersökningar försöka göra dessa så omfattande som möjligt. Dock innebär 
resursbegränsningarna att man bara kan utföra begränsade undersökningar. Vilket kan 
innebära att man undersöker ett lokalt område för att spara in på den tid och de resurser 
det skulle kräva att göra fältundersökningar på ett större område. Resultatet blir således 
förminskat men kan med hjälp av skarpsynt analys och komplettering med några små 
välvalda stickprov få ett bra perspektiv trots begränsad ekonomisk och rymlig rörelse.    
 
När vi skapade prioritetspyramiden ville vi ha fokus på kvalitén på produkten vi utvecklade. 
Dock under projektets gång fick vi förhinder av juridiska skäl, samt även att information hålls 
otillgänglig vilket påvisade oss att våra begränsade resurser hade större inflytande på vårt 
projekt än vi hoppades på att de skulle ha. Men vi lyckades hålla en god arbetsbalans på 
projektet och även om projektet har en skarp deadline har inte det i sig påverkat projektet. 
Därför hamnade vi i verkligheten mellan kvalité och resurser men rätt långt ifrån tiden på 
prioritetspyramiden.  
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