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Maivor – mobila arbetssätt i vård och omsorg

• Omsorgs- och Äldrenämnden har fattat beslut om att införa ett förändrat 

arbetssätt inom vård och omsorg

• Det förändrade arbetssättet består av tre delar

• Digital nyckelhantering

• Tids- och insatsregistrering

• Mobil dokumentation



Bakgrund

• Resultatet från genomförd förstudie och tidigare genomförda 

tidmätningar visar att brister relaterade till nuvarande arbetssätt 

förekommer inom fyra huvudsakliga områden

1. Nyckelhantering

2. Omvårdnadsdokumentation

3. Säkerhet och arbetsmiljö

4. Kvalitetssäkring av tidrapportering

• Den omvärldsbevakning som gjorts inom ramen för förstudien påvisar att 

det finns IT-stöd att tillgå som möjliggör införandet av ett förändrat 

arbetssätt inom vård och omsorg. Det förändrade arbetssätt skulle 

avhjälpa merparten av de brister som har identifierats



Syfte och mål med det förändrade arbetssättet

• Teknik förenklar och utvecklar medarbetarnas arbete

• Förenklat och utvecklat arbetssätt 

• Bättre arbetsmiljö 

• Mer tid till rätt saker

• Teknik kan också skapa trygghet och göra det säkrare för den enskilde

• Tryggare för brukaren

• Säkrare nyckelhantering

• Förbättrad dokumentation

• Det blir ett rättvisare och mer korrekt system för alla som utför och får hemtjänst

• Rätt ersättning

• Rätt faktura

• Möjlighet att följa upp insatser på individnivå

• Kontinuitet, mätbart



Den varma handen ska inte ersättas av 

den kalla tekniken

Det finns ingen konkurrens mellan teknik 

och arbetstillfällen 



Schematisk beskrivning av nuvarande arbetssätt
Exemplet avser hemtjänst



Schematisk beskrivning av det förändrade arbetssättet
Exemplet avser hemtjänst



Digital nyckelhantering

• Brukarens dörr öppnas och låses med hjälp av en mobil handenhet

• Loggkontroll för när och vem som aktiverar låset



Exempel på låsenheter



Nyttor, digital nyckelhantering

• Minskar tidsåtgången för hantering av konventionella nycklar

• Medarbetare behöver inte ”vänta” på nycklar, alternativt lämna en nyckel 

till en kollega utan att detta loggas

• Olika aktörer (hemtjänst, hemsjukvård) kan oberoende av varandra eller 

varandras nycklar genomföra hembesök

• Säkrare loggkontroller

• Mer effektivt då larmanrop ska åtgärdas

• Frigör tid för andra arbetsuppgifter

• Medarbetare inom vård och omsorg får ta del av teknik som finns 

tillgänglig i samhället



Tids- och insatsregistrering

• Tidsregistrering sker genom att besök startas och avslutas i en mobil 

handenhet

• Insatsregistrering sker genom att i Treserva fördelade insatser markeras 

i den mobila handenheten

• Avvikande besök justeras i IT-stödet

• Attesterade insatser förs över till Treserva och utgör 

grund för brukarens faktura och utförarens 

faktureringsunderlag



Nyttor, tids- och insatsregistrering

• Underlag för uppföljning och kvalitetssäkring skapas

• Utförd tid i förhållande till beviljad tid

• Säkerställa att beviljade insatser blir utförda

• Följa upp kontinuitet

• Manuell hantering av registrering av insatser förenklas

• Brukaren får en korrekt faktura

• Korrekta ersättningsunderlag till utföraren

• Verksamhetens olika delar synliggörs och genererar ett korrekt 

gemensamt underlag för teamet

• Rätt förutsättningar kan skapas



Mobil dokumentation

Mobil dokumentation skapar förutsättningar för att:

• Medarbetaren ska kunna ta del av information om brukaren innan eller 

under besöket

• Utförda insatser och eventuella avvikelser kan dokumenteras i 

anknytning till besöket 

• Upprätta eller revidera en genomförandeplan på plats hemma hos den 

enskilde

• Brukaren ska kunna vara delaktiga i dokumentationen



Nyttor, mobil dokumentation

• Aktuell information finns alltid tillgänglig

• Risken att ”glömma” dokumentera eller rapportera vidare information 

minskar

• Brukarens delaktighet i den sociala dokumentationen ökar



Kommunikationsplan

• Webben, www.linkoping.se/ehalsa

http://www.linkoping.se/ehalsa

