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Sammanfattning
OFFe-projektet har på ett nydanande och framgångsrikt sätt utvecklat en praktiskt tillämpning
av användarcentrerad systemutveckling. Teknikparken Sandbacka Park är innovationsnod och
kompetenscentrum för denna tillämpade arbetsmodell med testbäddar på Lillvik och Kremlan,
för vilken Sandvikens kommun erhållit en ”UserAward”-utmärkelse.
I projektet har en tidigare tillämpad ppp (public private partnership)-lösning utvecklats och
förädlats ytterligare, baserad på en modell som är högst ovanlig för svenska förhållanden.
Projektets har varit uppdelad i fyra olika faser, varav den förlängda analysfasen utgjorde
garantin att såväl användarcentrering som affärsmodellen blev styrande för genomförarfasen.
De i analysfasen framtagna e-koncepten kom att resultera i tre samlande utvecklingsområden,
varav ett blev utvalt för EU-finansiering utifrån givna kriterier. Det utvalda projektet gäller
utveckling av e-tjänster för brukare och anhöriga inom äldreomsorgen. Den omfattande
projektplanen har genomförts, och de av användarna formulerade utvecklingsbehoven har
uppfyllts. E-tjänsterna finns utvecklade för ett TV-gränssnitt och ett PC-gränssnitt. Projektet
har resulterat i en kommersiellt bärkraftig produkt och utvecklingsmodell.
Delprojektet gällande e-validering och kompetensutveckling inom vård & omsorg har
finansierats av Centrum för Vuxnas Lärande i Sandviken. VLM-kommunen Uppsala, som
ligger utanför EU Mål 2 Norra och därför inte erhållit några EU-medel, har ansvarat för det
tredje delprojektet Uppdraget inom grund- och gymnasieskolan.
Måluppfyllelsen i OFFe-projektet har varit i det närmaste total. Nya och bevarade
arbetstillfällen i Sandviken och Sandbacka Park. Ett nytt regionalt kompetenscentrum för
offentliga e-tjänster. Många personer och företag involverade i kompetensutvecklande
projektarbete.
Att bedriva projektverksamhet med det svenska EU-regelverket har tydliggjort den lilla
ideella föreningens dilemma. Denna typ av stora EU-projekt kräver likviditetsmässiga-,
organisatoriska- och kompetensmässiga förutsättningar. I dessa avseenden har Sandvikens
kommun fungerat som garant för projektets genomförande.
Den ekonomiska omslutningen för OFFe-projektet kom att bli 11,4 miljoner kronor, tack vare
många medfinansiärer med egna insatser. De största medfinansiärerna har utgjorts av EU Mål
2 Norra, Sandvikens kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.
Resultaten från OFFe-projektet kommer att utgöra grunden för fortsatt utvecklingsarbete, med
inriktning på att skapa ett nationellt och europeiskt kompetenscentrum kring offentliga etjänster. Detta baseras bland annat på nuvarande samarbetspartners samt nya nationella och
europeiska aktörer. Fler forskningsinsatser, förstudier och resultatanalyser kommer att göras
med utgångspunkt från EU-projektet. På samma sätt som Sandvikens kommun varit garanten
för hittillsvarande utvecklingsarbete, kommer detta att gälla även för den viktiga fortsättningen.

4

1.0 Bakgrund
1.1

En ny utvecklad modell för användarcentrering och innovativt
FoU-arbete i samspel mellan offentliga och privata aktörer

Utgångspunkten för OFFe-projektet har varit att i praktiken utveckla en ny modell för
användarcentrerad utveckling av offentliga e-tjänster, baserad på ett innovativt samspel
mellan offentliga och privata aktörer.
Sverige saknar bra och praktiska förebilder som haft förmågan att gå från idé till
genomförande, vad gäller användarcentrerad systemutveckling inom området offentliga etjänster. Det finns ännu färre exempel i det moderna offentliga Sverige på framgångsrika
modeller för innovativt samspel mellan samhällsaktörer och privata marknadsbaserade
intressenter.
Däremot finns exempel i den svenska industriella historien, och exempel från andra
europeiska länder, där offentliga aktörer fungerar som katalysatorer för tillväxt i interaktiv
samverkan med näringsliv och företag.
En av OFFe-projektets förebilder, ”rexnet-projektet”, kom en bit på vägen vad gäller
användarcentrering. Rexnet-projektet bidrog också till att utveckla en affärsmodell, och en ny
form av interaktivt utvecklingsarbete mellan privata och offentliga samverkande aktörer. I
båda dessa avseenden har OFFe-projektet tagit nya och rejäla steg framåt.
En annan föregångare ”Old@home-projektet” i Hudiksvall baserades på en stark
användarcentrering, men tillförde knappast något nytt vad gäller affärsmodeller och
implementeringsfasen återstår fortfarande. Detta kan bland annat bero på vilket fokus som
dominerar i ett projekt, där vi i dagens Sverige ofta har svaga incitament för överföring av
offentligt finansierade forskningsresultat till kommersiellt bärkraftiga teknologier (d v s till
praktisk teknik- och verksamhetsutveckling med tillväxtfokus).
Forskningsinslaget i FoU-arbetet är mycket viktigt även inom detta verksamhetsområde, inte
minst för att erhålla oberoende analyser och genomarbetade utvärderingar. Men det finns en
uppenbar risk i ”den svenska modellen” att F:et i FoU mer står för ”Förvaltning av
akademiska traditioner”, än nydanande utvecklingsarbete med drivkrafter i riktning för
tillväxt = affärsutveckling.
OFFe-projektet, baserat på erfarenheterna från föregångaren rexnet-projektet, har fyllt bristen
på goda praktiska modeller. Den tillämpade metoden för användarcentrering, liksom pppmodellen för samverkan kommun-företag, är exempel på nydanande verksamhetsutveckling
för en ny generation offentliga e-tjänster. Dominerande fokus har varit offentligt FoU-arbete i
projektform som katalysator för tillväxt och regional utveckling.
Föreliggande slutrapport är utformad av OFFe-projektets projektledare, med stöd av
projektets delprojektledare.
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1.2 Projektets mål
Övergripade mål
Projektets övergripande mål är att bygga en innovationsmiljö som kan generera nya e-tjänster
och produkter med den offentliga sektorn som marknad.
Målet är att skapa en användar- och behovsorienterad modell för medborgerliga e-tjänster
som kan ge samhällsekonomiska vinster, servicemässig effektivitet, ökad servicekvalitet samt
skapa tillväxt genom kommersiell vidareutveckling av nya produkter och tjänster som kan
omsättas genom de i projektet involverade företagen, såväl huvudpartners/medfinansiärer som
till projektet associerade små- och medelstora företag.
Delmål
Projektet är indelat i olika faser och steg med tillhörande delmål. Varje fas och del i projektet
har som gemensamt mål;

Att utveckla testade och utvärderade e-tjänster och produkter inom respektive
verksamhetsområde, som kan introduceras på en nationell och internationell marknad för
offentliga e-tjänster.
Att tillföra inblandade aktörer kunskap och kompetens samt utvecklade e-tjänster och
produkter inom respektive verksamhetsområde, som skapar grunden för nya jobb i vår region.

1.3 Projektets arbetsfaser
Fyra huvudfaser
Projektet består av tre huvudfaser;
I.
II.
III.
IV.

Introduktion/Analys
Uppbyggnad/Genomförande
Resultatspridning/Utfasning
Fortsättningsfas

Under introduktions- och analysfasen skapades det nätverk som låg till grund för det
fortsatta arbetet. I nätverket ingick dels de företag och förvaltningar som är intresserade av att
på detta sätt öka sin kompetens och effektivitet, dels de forskare och institut som arbetar med
för projektet intressanta frågor och som är öppna för ett deltagande i den typ av FoUverksamhet som det här handlar om.
Uppbyggnads- och genomförandefasen användes till att skapa de laborativa miljöer som
utgjorde en metodologisk och teknisk resurs under nästa faser. Miljöerna byggdses upp i
anslutning till Sandbacka Park i Sandviken, och i särskilda testbäddar i reella verksamheter i
skola samt vård- och omsorg.
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Under resultatspridnings- och utfasningsfasen sprids erfarenheterna från projektet. Detta
sker i huvudsak på tre vägar för delvis olika målgrupper.
Den ena målgruppen är företag och förvaltningar i regionen som kan uppmärksammas på att
offentliga e-tjänster, utvecklade med användarcentrerad systemdesign för att bli maximalt
användarvänliga, skapar konkurrensfördelar. I detta sammanhang utgör produktutveckling av
nya produkter i form av hård- och mjukvaror en viktig del i utbytet med berörda IT-företag.
Den andra målgruppen är framtida kunder för de företag som genom OFFe-projektet har
utvecklat kompetenser och tekniker. Dessa kunder kan mycket väl finnas utanför regionen
och utanför Sverige.
Den tredje målgruppen är de forskare och andra inom den akademiska som får ta del av det
forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Gävleborgsregionen. Därmed skapas bland
annat ett vidare intresse för fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete i regionen vilket inte
minst kan vara av intresse för den regionala högskolan.
I fortsättningsfasen bestäms på vilket sätt och hur projektets resultat och vidare utveckling
sker och fördelas. Även denna följer den relativt unika affärsmodell som VLM-institutet
tillämpat, med förebild från föregångaren rexnet-projektet som Kommunförbundet Gävleborg
ansvarade för.

1.4 OFFe-projektets begrepp
Arbetsnamnet ”Innovationsnod OFFe – e-tjänster i offentlig miljö” valdes utifrån en rad
olika och samverkande aspekter;
Begreppet innovationsnod står för projektets övergripande mål att bygga upp erfarenheter
och resultat kring en för Sverige nydanande modell för samspelet mellan offentligt-privat,
såväl vad gäller utveckling av teknologier och verksamhet som utveckling av affärsmodeller.
Vidare ingår i detta utvecklingen av användarcentrering i praktiken. Åtskilliga är de
teoretiska modellerna och beskrivningarna i detta avseende, men de praktiska reella exemplen
lyser med sin frånvaro.
OFFe står som förkortning av utvecklingsprojektets huvudinriktning, d v s att utveckla etjänster för de offentliga nationella och internationella marknaderna, eller helt enkelt
offentliga e-tjänster.
Med e-tjänster i offentlig miljö menar vi alla aspekter på detta tilltänkta utvecklingsarbete.
Det gäller de tekniska aspekterna med exempelvis den offentligt uppbyggda infrastrukturen
med bredband m m. Detta gäller den organisatoriska strukturen med många olika
myndigheter, på olika nivåer ibland styrda av samma förordningar men ibland med olika
myndighetsdirektiv och praxis/kultur.
Den offentliga miljön består av enskilda medborgare och användare som möter en offentlig
sektor bestående av många olika myndigheter och förvaltningar, som alla riktar sina tjänster
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till den enskilde medborgaren men som inte alltid har det horisontella perspektivet i sitt
tjänsteutvecklingsarbete.
Ytterligare en aspekt på detta begrepp är att e-tjänster i den offentliga miljö består både av
lagbunden myndighetsutövning och tjänster som är frivilliga och ibland också prissatta.
e-tjänster i offentlig miljö kan i detta projekt även vara e-tjänster av traditionell ”offentlig
karaktär” men med privata huvudmän, som kan ha såväl offentlig som egen finansiering.
Definitionen på offentliga e-tjänster kom också att bli de e-tjänster som ”ligger utanför
brandväggen”, d v s en åtskillnad i definitionen mellan e-tjänster och e-förvaltning. Däremot
ingår utvecklingsdelar av e-förvaltning i OFFe-projektet. Detta eftersom funktionella etjänster förutsätter en fungerande e-förvaltning ”innanför brandväggen”. Denna definition
kom att få avgörande betydelse i analys- och urvalsprocessen i OFFe-projektet.

1.5 Projektledningens erfarenhet och bakgrund
Även valet av projektledning i OFFe-projektet följer principen om användarcentrering med
fokus på praktisk tillämpning och implementering ”i verkligheten”. Beställarperspektivet är i
detta sammanhang betydligt starkare och tyngre vägande än forskningsperspektivet, med det
bärande syftet att resultatet i form av den praktiska tillämpningen samt fortsättningen inom
kommun och företag är mer avgörande än resultatet i form av en forskningsmeriterande
rapport.
Projektledaren i OFFe-projektet, och tillika dåvarande ordförande i VLM-institutet, är själv
förvaltningschef. Detta innebär bland annat förankring i kommunal beställarkompetens, samt i
verksamheter som anknyter till flera av projektets utvecklingsaspekter. Vidare har
projektledaren tidigare flerårig erfarenhet som projektledare och konsult i ett privat
konsultföretag, av betydelse för styrningen och ledningen av projektet inom givna ramar och
kriterier. Dessutom var OFFe:s projektledare även projektansvarig inom Kommunförbundet
Gävleborg för föregångaren ”rexnet-projektet”, vilket ger både perspektiv och preferenser till
föreliggande projektarbete samt utvärdering.
Delprojektledarna är också hämtade från de kommunala verksamheter för vilka OFFeprojektet utvecklar tillämpningar, med verksamhetsspecifika kompetenser inom dessa
verksamhetsområden. Dessa är utvalda utifrån lärarerfarenhet och kompetens som
vårdpersonal och enhetschefsansvar inom äldreomsorgen.

1.6 Projektets ledning och styrning
Projektets huvudfinansiärer och tillika ansökare bildar styrgrupp för projektet. Styrgruppen tar
alla strategiska och taktiska beslut i projektet.
Av praktiska skäl har OFFe-projektets styrgrupp och VLM-institutets styrelsemöten
kombinerats. VLM-institutet är en ideell förening och styrelsen består av ideellt arbetande
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kommunala tjänstemän. OFFe’s projektledare arbetar på samma premisser, d v s på ideell tid
som medfinansiering i projektet. Därför blev det tidigt uppenbart i projektet att det
inte var praktiskt möjligt att dela upp lednings- och beslutsprocesserna. Lösningen blev då att
kombinera dessa båda beslutsforum. För att kunna arbeta funktionellt och operativt bildades
en projektarbetsgrupp, bestående av projekt- och delprojektledare samt projektkoordinator.
Med samma syfte tog VLM-institutet ett delegationsbeslut som innebar att
projektarbetsgruppen utsågs till styrelsens arbetsutskott, med rätt till delegationsbeslut utifrån
gällande ekonomiska och verksamhetsmässiga projektramar från EU Mål 2 Norra.
Arbetsutskottet kompletterades också med en ledamot från VLM-styrelsen. Denna ledamot
hämtades från Sandviken, som är en huvudfinansiär och operativ garant för projektet.
Det operativa arbetet bedrivs i delprojekt, med egna delprojektgrupper bestående av
representanter för de offentliga verksamheter, företag och akademi som är inblandade i
respektive delprojekt. Detta innebär bland annat att någon eller några av de i styrgruppen
ingående organisationerna/myndigheterna/företagen/institutionerna också finns representerade
i delprojektgrupperna.
Delprojektgrupperna erhåller uppdrag, ekonomiska ramar och övergripande direktiv från
projektarbetsgruppen/arbetsutskottet. Delprojektens operativa verksamhet baseras på
fältlaborationer och testbäddar, allt enligt projektets bärande principer om användarcentrering.
Användargrupper finns inom respektive delprojekt.
Sandbacka Park, teknikparken i Sandviken, utgör fysisk samlingspunkt för
projektverksamheten. Här finns en samlande infrastruktur och nätverk med knutpunkt till de
olika laborativa miljöerna och testbäddarna. Projektledningen har sina kontorsarbetsplatser på
Sandbacka Park, och en hel del av seminarie- och konferensverksamheten äger rum här.
Teknikparken är hemvist för det metodutvecklingsarbete som bedrivs i OFFe-projektet, samt
för den innovationsmiljö för samverkan offentligt-privat som projektet bygger på.
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2.0 Metodbeskrivning
2.1 En nydanande och innovationsskapande metod
Projektet OFFe - e-tjänster i Offentlig miljö, startade hösten 2004. Projektet avslutas i sin EUfinansierade del under våren 2007. Därefter påbörjas en fortsättningsfas, som baseras på
uppnådda resultat och uppgjorda ansvarsfördelningar. Föreliggande redovisning utgör
slutrapport för projektets EU-finansierade delar.
Projektet är nyskapande främst i tre viktiga avseenden;
Ett nydanande utvecklingsområde är att bygga upp modeller för tillväxtinriktat och
innovativt samspel mellan offentligt-privat. Det finns mycket ogjort i Sverige vad gäller
spridningseffekter av offentligt finansierad FoU-verksamhet, samt resultat i form av nya
tjänster och produkter. OFFe-projektet ger nydanande erfarenheter och kunskaper i detta
avseende. Detta projekt är nydanande för kopplingen mellan kommunal
verksamhetsutveckling samt företagens produkt- och tjänsteutveckling.
Ett annat område är fokuseringen på användarcentrerad systemdesign. Detta är ett
förhållningssätt till utvecklande av system som ännu inte är utbredd i IT-branschen, men har
en lång forskningstradition. Användbarhet räknas som en kritisk framgångsfaktor för ett
effektivt nyttjande av investerade IT-system. OFFe-projektet har här tillfört nydanande
praktisk kompetens, baserad på de modeller av mer teoretisk natur som finns inom detta
område.
Ett tredje område är kunskapssystemutveckling. Kunskapssystem är en ny växande sektor
inom IT-området. En användare av ett kunskapssystem får i systemet hjälp i en
beslutssituation. Det som lagrats i systemet är inte information som i vanliga
informationsdatabaser, utan kunskaper från experter inom berörda områden. Dessa kunskaper
distribueras digitalt och virtuellt och kan nyttjas interaktivt i olika situationer och
sammanhang. I utvecklingspartnerskapet finns hög kompetens inom detta område
representerat 1 .

2.2 Introduktions- och analysfasen
Huvudaktiviteten i projektets första fas - Introduktions- och analysfasen - utfördes främst av
projektets styrgrupp (inkluderad VLM-institutets styrelse), initierat och planerat av
projektarbetsgruppen.
Under våren 2005 genomfördes ”spaningar” och omvärldsanalyser inom projektets
huvudområden. ”Spanarna” fick själva välja perspektiv och fokus. Deras spaningsrapporter
sammanställdes i dokumentet e-tjänster.nu och underställdes dialog inom den Triple Helix-

1

Anneli Edman, Combining Knowledge Systems and Hypermedia for User Co-operation and Learning, Uppsala
University
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sammansatta styrgruppen för projektet. Syftet var att ”scanna av” det som fanns och redan
pågick vad gäller FoU-arbete inom offentliga e-tjänster.
Partnerskapet i projektets styrgrupp fick också uppgifter att spegla det som pågick inom
företag och akademi vad gäller nya applikationer och tillämpningar samt FoU. Detta
genomfördes i work-shop form där deltagarna i Triple Helix-partnerskapet fick ge sina egna
personliga bilder och beskrivningar i detta sammanhang.
Med spaningsmaterialet som underlag gjordes några avgränsningar inom vilka ett tjugotal
koncept till tänkbara produkter togs fram. Flertalet av dessa ”e-koncept” gestaltades i form av
försäljningsfoldrar. Se vidare ”konceptsamling” på OFFe-projektets hemsida 2 . Syftet med
dessa tryckta foldrar var att med starkt beställarfokus kommunicera de olika
utvecklingskoncept som omvärldsanalysen gett upphov till.
Dessa foldrar användes när tänkta beställare, användare och företag fick göra en rangordning
efter största värde. Faktorer som användarnas behov, kommunernas köpvilja,
marknadspotential värderades liksom hur unik den föreslagna produkten skulle komma att bli.

Exempel på ”värderingsmall” i den konceptuella analysfasen

Konceptsamlingen utgör ett arbetsmaterial i den del av projektet som föregår valet av
konkreta produkter som skall utvecklas inom projektets ram. De har föregåtts av
omvärldsstudier inom skilda områden. Rapporter från dessa är samlade i ett annat
arbetsmaterial från OFFe kallat ”e-tjänster.nu” 3 .

2
3

http://www.offe.se/konceptsamling.pdf
http://www.offe.se/etjanster_nu.pdf
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Konceptsamlingen har på intet sätt ambitionen att vara komplett så till vida att
den skulle ge en heltäckande bild av behovet av nya digitala verktyg för kommunal
verksamhet. Den utgör inte heller hela materialet som ligger till grund för OFFe-projektets
arbete. Denna representerar mer ett urval av möjliga e-koncept inom lärande samt omsorg,
som uppfyller OFFe-projektets kriterier och mål.
Konceptsamlingen i sig ett tidsdokument från OFFe-projektets arbete och
skall läsas som ett sådant. Sammanställningen är gjord under första veckan i juli 2005.
Denna första analys- och urvalsprocess symboliserades i projektet av en ”tratt”, eftersom detta
handlade om en ”trattningsprocess”. I juli 2005 beskrevs detta med följande illustration:

Analys- och urvalsprocessen resulterade så småningom i en ”sammanslagning” av en rad
olika av de formulerade e-koncepten, dock uppdelade i ett ”lärandespår” samt ett ”vård- och
omsorgsspår”;

13

LÄRANDE
VÅRD- OMSORG
Lärprocesstöd (inom
ramen för nästa generation
skolplattformar)
Planera-Genomföra-Följa uppUtvärdera
Kunskapsfångaren
Lärobjektshanteraren
Kvalitetsredovisning
Välj, anmäl
Processmallar
Användargränssnitt
Digitala rådgivare

Fältmässig integration
Planera-Genomföra-Följa uppUtvärdera
Baspaket för tryggt boende
LASS-redovisning
Vikarieanskaffning
Rehabiliteringsansvar
Användargränssnitt
Digitala rådgivare
e-validering

I detta skede i projektet introducerades ett nytt arbetsbegrepp ”spening”, vilket erhöll sin egen
illustration;
”Spening” som metafor i
”trattningen” av e-koncepten,
för att illustera
diversifieringen av
finansieringslösningarna

”Speningen” syftade på att de olika e-koncepten kunde finansieras i olika konstellationer i
uppbyggnads- och genomförandefasen.
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Exempel; Utdrag ur OFFe-projektets konceptsamling som beskrivs
genom tryckta foldrar för bred och beställarfokuserad kommunikation

Användargränssnitt
Användarcentrerat och funktionsbaserat gränssnitt
istället för applikationsbaserat gränssnitt

Omsorgsledarrollen
Omsorgsledarrollen är komplicerad och krävande. Den
innehåller många utåtriktade kontakter samtidigt med
administrativa och arbetsledande uppgifter. Medarbetare
och
personalen, vårdtagarna och deras anhöriga har behov och
förväntningar som kräver insatser.
Att kunna känna kontroll över tid, resurser och resultat är
viktigt för att en omsorgsledare ska känna sig tillräcklig
och tillfredsställd i arbetet. Ett väl anpassat och fungerande
e-koncept bestående av integrerade e-tjänster och eprodukter för arbete ”på fältet”, skulle kunna skapa bättre
förutsättningar till detta.
Mycket av det utåtriktade arbetet liksom interna rutiner är
idag manuella och görs om många gånger, trots att många
av dessa upprepas ofta vecko- månads- eller terminsvis.
Olika verksamhetssystem och rutiner är också bristfälligt
integrerade med varandra.
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Denna ”spening” illustrerades vid denna tipunkt i projektet, med underrubrikerna
”Lärprocesstöd” samt ”Fältmässig integration” med följande beskrivning;

LÄRANDE
Lärprocessstöd

VÅRDOMSORG
Fältmässig
integration

OFFe-projektet, KK-stiftelsen, Testbed Gävleborg, EU Mål 2 (oktoberutlysningen), EU-program (ex; 7:e ramprogrammet)

Länsarbetsnämnden/Regionala Kompetensrådet (e-validering och
lärande inom vård- och omsorg)

”Speningsresonemanget” introducerades i projektet med vetskapen om att OFFe-projektets
medel inte skulle vara tillräckligt för att finansiera alla de e-koncept, ensamma eller sammanslagna, som formulerats i analysfasen.
Ytterligare analyser som underlag för urval i finansieringen av EU-medlen i
OFFe-projektet
För att erhålla ytterligare behovs- och användarbaserat underlag i urvalsfasen genomfördes
ytterligare analyser i form av fältlaborationer. Ett exempel på detta är den behovsanalys atjänster för anhöriga och brukare inom äldreomsorg, som företaget Guide Redina AB
tillsammans med VLM-institutets delprojektledare presenterade i november 2005.
Denna behovsanalys utarbetades efter följande modell;
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Identifiera målgrupper

Workshop anhöriga 1

Workshop anhöriga 2

Workshop tjänstemän

Workshop personal

Fältstudie/intervju brukare

Workshop referensgrupp

Resultat - delområden

I detta ingick avstämning mot OFFe-projektets mål, och formulering av ett antal
användarprofiler kopplat till detta.
Urval för finansieringen av EU-medlen i OFFe-projektet
Med det kompletta underlaget från ”trattningsprocessen”, och den fördjupade
behovsanalysen, tog projektledningen fram ett bedömningsunderlag för det avgörande
beslutet om fördelningen av EU-medlen i projektet.
Denna bedömningsmodell bygger dels på den unika samverkansmodellen offentligt-privat
och dels på de kriterier som fastställts i beslutet om EU-stöd.
Företagens bedömning
Projektledningen formulerade 11 frågor i mars 2006 till de i projektet upphandlade och
medverkande företagen. Syftet med frågorna var att få preferenser till bedömningen om
”trattade” e-konceptens kommersiella och långsiktiga hållbarhet. Med svaren på dessa frågor
kunde sedan projektarbetsgruppen göra en poängbedömning efter den bedömningsmall som
fastställt i förväg.
Frågorna löd;
1. Vad anser ni om produkterna så som de nu finns konkretiserade i det material ni fått? Vilka etjänster i OFFe-projektet skulle Ni vilja ta konstruktionsansvaret för?
2. Vilken betydelse för Ert företag ser Ni vad gäller de e-tjänster OFFe-projektet utvecklat?
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3. Kan Ni tänka Er att genomföra konstruktionsarbetet i samarbete med något annat av
företagen i OFFe-projektet, och i så fall med vilket/vilka och på vilket sätt?
4. Är Ni beredda att överta produktansvaret för den färdiga e-tjänsten i en marknadslansering,
och i så fall vilka av de presenterade e-tjänsterna är Ni intresserade av att äga?
5. Anser ni det som nödvändigt att ni äger respektive produkt för att sälja den, och kan Ni tänka
Er att samarbeta med annan ägare (bland företagen i OFFe-projektet) i försäljningen av dessa
e-tjänster?
6. Beskriv Era förutsättningar till framgångsrik försäljning av respektive e-tjänst?
7. Är Ni beredda att ersätta VLM-institutet vid en överlåtelse, och i så fall hur mycket och på
vilket sätt?
8. På vilket sätt är Ni beredda att bidra till marknadsföringen/ resultatspridningen av resultatet av
OFFe-projektet?
9. På vilket sätt är Ni beredda att i samband med konstruktionsfasen bidra till att uppfylla EU Mål
2-projektets kriterier exempelvis om nya arbetstillfällen i Mål 2-regionen (i Gävleborgs län)?
(se vidare sid 6-7 förväntat resultat och indikatorer i OFFe-projektet).
10. Hur ser Ni på Ert engagemang i kommande FoU-projekt och konsortiebildningar inför
ansökningar om projektmedel, antingen från VLM-institutet eller dess medlemskommuner?
11. Hur ser Ni i övrigt på ett framtida samarbete med VLM-institutet, och erfarenheterna av det
som utvecklats gemensamt i OFFe-projektet?

Projektledningens samlade bedömning
Projektledningen/VLM:s arbetsutskott hade sedan att göra en samlad bedömning. Även för
detta ändamål tog projektledaren fram en bedömningsmall baserad på gällande kriterier, med
en vidhängande och utslagsgivande poängskala. Följande kriterier ingick i bedömningen;
I. Uppfyllelse av EU Mål 2-kriterier
II. Nya jobb i Gävleborgs län
III. Nya e-tjänster, samt ökad kunskap och kompetens i Mål 2-regionen inom verksamhetsområdet
IV. Kommersiell vidareutveckling av nya produkter och tjänster
V. Ökad servicekvalitet
VI. Servicemässig effektivitet
VII. Samhällsekonomisk vinst

Med den unika affärsmodell och avgörande utgångspunkt som OFFe-projektet, nämligen att
projektets resultat skall leva vidare genom ett eller flera företag som tar kommersiellt
produkt- och tjänsteansvar, knöt projektarbetsgruppen företagens svar på de specifika
frågorna till bedömningskriterierna för projektets måluppfyllelse. Svaren fick en relativ
betygsättning

18

enligt en skala 1-4, och bedömningen rangordnades 1-3 mellan de tre från ”trattningen”
kvarvarande e-koncepten. Bedömningsskalan var enligt följande;
Bedömningsprinciper OFFe-projektet
Relativ bedömning av företagens svar skala 1-4
1: Underkänt – inga ambitioner eller uttalat intresse
2: Icke godkänt – finns intresse men otillräckligt för OFFe-projektets syften
3: Godkänt – ambitioner och intresse fullt tillräckligt för OFFe-projektet
4: Med utmärkt beröm godkänt – bästa tänkbara svaret
Rangordnad bedömning utifrån betydelse för OFFe-projektets kriterier skala 1-3, multiplicerat med 2
eftersom uppfyllandet av EU Mål 2-kriterierna gavs dubbelt så stor betydelse i den utslagsgivande
bedömningen.
1: Minsta påverkan på mål och kriterier
2: Näst mest påverkan på mål och kriterier
3: Störst påverkan på mål och kriterier

Resultat av bedömningarna och avgörande beslut för uppbyggnads- och
genomförandefasen
Projektgruppens bedömning den 7 april 2006 resulterade i att företagen erhöll 31-35
betygspoäng i den första bedömningsdelen. I den andra bedömningsdelen varierade resultatet
för delprojekten mellan 20 och 40 poäng.
Sammantaget erhöll delprojekt ”e-tjänst kund- och anhörigservice inom äldreomsorgen” flest
poäng i projektgruppens utvärdering och analys. I poängordning kom därefter ”e-validering
och kompetensutveckling inom vård- och omsorg” samt ”Uppdraget inom grund- och
gymnasieskolan”.
På det gemensamma styrgrupps- och styrelsemötet den 28 april 2006 i Sandviken
sanktionerades projektarbetsgruppens bedömning och utslagsgivande samt prioritering av
OFFe-projektets EU-medel. Samtidigt presenterades en handlingsplan för ”speningen” och
det fortsatta arbetet med de två delprojekt som inte blev aktuella för EU-stöd.
e-tjänsten kund- och anhörigservice inom äldreomsorgen avropades av
projektarbetsgruppen/VLM:s au, från det sedan tidigare upphandlade företaget Pulsen AB.
Genom detta var introduktions- och analysfasen, som blev cirka ett halvår längre än planerat,
klar att övergå till en uppbyggnads- och genomförandefas.
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2.3 Uppbyggnads- och genomförarfasen
Uppbyggnads- och genomförarfasen startade i maj 2006 genom att projektledningens
avropade uppdraget att bygga en e-tjänst för brukar och anhörigservice inom äldreomsorgen,
baserat på det e-koncept som formulerats och processats fram i analysfasen.
De två övriga projekten ”e-validering och kompetensutveckling” samt ”Uppdraget” arbetade
också vidare med ”spening” via annan finansiering som grund och mål.
Varje projekt baserades i denna fas på egna konstellationer av partners och styr- samt
ledningsgrupper. Arbetet i varje delprojekt leddes i denna fas av sina respektive
delprojektledare.
Den övergripande samordningen och sammanhållningen skedde emellertid även i denna fas
via projektledningen, och de samordnade styrgrupps- och styrelsemötena. Vid varje
styrgruppsmöte redovisade delprojekten sina resultat och framsteg, och partnerskapet tillförde
löpande synpunkter till projektarbetet.
Varje samordnat övergripande styrgrupps- och styrelsemöte har under hela processen varit
välbesökta och bestått av 20-25 medverkande. Intresset och förväntningarna har varit höga
och mixen av offentliga och privata aktörer lika kraftfullt under hela projektarbetet. Det var
under denna fas endast VLM-institutets styrelse som hade relativt svag representation, vilket
beror på ett av ”den lilla ideella föreningens dilemman” som redovisas under avsnitt ”5.0
Slutsatser”.
Av naturliga skäl erhöll det upphandlade utvecklingsarbetet av e-tjänsten för brukar- och
anhörigservice inom äldreomsorgen den mest detaljerade och omfattande projektplaneringen.
Tid- och genomförarplanen liksom processen och resultatuppfyllelsen för detta upphandlade
delprojekt har redovisats fortlöpande i rapporterna till rekvisitionerna av EU-medel.
Detta projekt var i sig indelat i tre faser, varav fas 3 kom att bli något senarelagt. Detta p g a
att integrationsfunktionerna, i de system i e-förvaltningen som levererar indata till ”navet” i etjänsten, inte var så fullt utvecklade som krävdes för systemets funktionalitet. Detta gällde för
samtliga tre underleverantörer som berördes i e-förvaltningsdelen. Även leveransen av en
fungerande TV-baserad funktionalitet för denna e-tjänst drog ut på tiden, då den digitala TVtekniken initialt inte klarade uppställda krav.
Det ”open source”-baserade navet för systemintegration av e-tjänsten för brukare och
anhöriga inom äldreomsorgen fungerade emellertid redan vid årsskiftet i testmiljön, där även
lösningen för TV-gränssnittet fungerade i simulatormiljö hos Pulsen AB i Borås.
Innehållet i den upphandlade e-tjänsten, liksom för övriga två e-koncept, redovisas
sammanfattningsvis i avsnitt ”3.0 OFFe-projektets delprojekt”.
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2.4 Resultatspridning och utfasning
Resultatspridning och utfasning kom inte att ligga i direkt följd efter genomförarfasen, utan
mer som en parallell fas som fortfarande pågår året ut. Redan efter sommaren 2006 påbörjade
delprojekten sina resultatspridningsaktiviteter, dels beroende på det stora intresset kring
projekten och dels på ”spenings”-aktiviteterna att söka fler medfinansiärer till de projekt som
inte omfattades av insatser av EU-medel.
Att det var möjligt att påbörja resultatspridningsaktiviteterna redan efter några månaders
projektarbete berodde främst på att mycket av verksamhetsutvecklingsarbetet var påbörjat i
analysfasen, och på att utvecklingsarbetet till ungefär 80% består av verksamhetsutveckling
och till 20% av teknikutveckling. Metoden i form av användarcentrering och resultaten från
analysfasen i berörda användargrupper samt projektuppläggningen i sig har varit tillräckligt
intressant för att bilda bas i den resultatspridning som fortfarande pågår.
Resultatspridningsaktiviteterna har varit uppdelade på de tre olika delprojekten, och har
främst skötts av delprojektledarna. I den tidigare projektplanen var det tänkt att
projektkoordinatorn skulle ta ansvaret för genomförandet av resultatspridnings- och
marknadsföringsarbetet. Detta blev emellertid inte fallet, vilket beskrivs under avsnitt 5.0 och
”den lilla ideella föreningens dilemman”.
Utfasningen påbörjades genom den för svenska förhållanden unika ppp (public private
partnership)-lösningen som det upphandlade delprojektet baseras på. I denna ppp-lösning har
redan övertagandet av det kommersiella diftsansvaret, och vidare utvecklingsansvaret med
versionsuppdateringar etc för e-tjänsten, avtalats mellan projektägaren och berört företag.
I övrigt definieras utfasningen, från projektformen till ordinarie verksamhet, i
fortsättningsfasen.

2.5 Fortsättningsfas
Ett omfattande FoU-arbete som OFFe-projektet representerar, med både bredd och djup, tar
betydligt längre tid i anspråk än enbart 2-3 år. De nydanande och framgångsrika resultaten
bildar utgångspunkt för en fortsättningsfas, som dels redan förberetts genom ppp-samverkan
och dels genom övergången från projektformen inom VLM-institutet till ordinarie verksamhet
inom Sandvikens kommun.
Sandvikens kommun, som varit garanten för hela OFFe-projektets planering och
genomförande, blir också garanten för dess fortsättningsfas. De investeringar som är gjorda
med EU-medel i OFFe-projektet kommer att finnas kvar och vidareutvecklas i berörda
testbäddar och ordinarie verksamheter i Sandvikens kommun. På så sätt kommer EUprojektets resultat och kriterier att bevaras och fortsätta utvecklas, på ett sätt som kan
beskådas och utvärderas långt efter att denna projekttid avslutats. Detta oavsett och oberoende
av vad som händer med VLM-institutets framtida verksamhet och inriktning. Samtliga
berörda partners och finansiärer i projektet äger utöver detta självklart rätten att använda
projektnamnet i sitt eget utvecklingsarbete och resultatspridning.
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Skiss över tid- och aktivitetsplan för ”Innovationsnod OFFe e-tjänster i offentlig miljö”
I.Introduktions- och
analysfas
(16 mån)
November-April
2004
2006
II.Uppbyggnadsoch genomförandefasen
(12 mån)
Maj – April
2006 2007

A. e-tjänster för brukare och
anhöriga inom äldreomsorgen

III.Resultatspridning och
utfasning
(18 mån)
Augusti – December
2006
2007

B. e-validering och kompetensutveckling inom vård- och omsorg
IV. Fortsättningsfas
(forts …)
Maj 2007

C. Uppdraget inom skolan

2004

2005

2006

2007

2008
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3.0 OFFe-projektets delprojekt
3.1 e-tjänst för brukare och anhöriga inom äldreomsorgen
Det för EU-finansieringen utvalda och upphandlade delprojektet vad gäller e-tjänst för
brukare och anhöriga inom äldreomsorgen, med projektarbetsnamnet ”kund- och
anhörigportalen KAP”, baserades på följande projektplan som presenterades och antogs den
16 maj 2006;

Projektplanen
Projektet drivs av VLM-instututet (som ägs av 11 kommuner i Uppsala- och
Utifrån VLM-institutets Triple Helix-nätverk (kommuner, universitet och näringsliv) och
omvärldsbevakning sedan 2004, har Kund och anhörig portalen definierats och valts ut som
ett delprojekt inom VLM-institutets OFFe projekt.
OFFe-projektet skall bland annat ta fram tjänster som kan stötta samverkan mellan kommunal
äldreomsorg och deras kunder och anhöriga. En sådan tjänst/projekt är en kund- och
anhörigportal. Från maj månad och fram till projektslut i december -06 ska Kund och anhörig
portalen , definieras i detalj, konstrueras, testas (i testbedd Lillvik i Sandviken) och utvecklas
till en produkt.
Pulsen har valts till huvudleverantör av projektet, men kommer att involvera Triple Helixnätverket och främst Guide, Interactive TV och media labb, samt Tieto Enator i
projektarbetet.
Projektet ska utifrån användarcentrerade behovsanalyser leverera en applikation som kan
skapa e-tjänster för en Kund och anhörig portal, baserat på pilottester i Sandvikens kommun.
Hänsyn ska även tas till övriga VLM kommuners system.
Produkten förväntas bli en integrationsplattform som kan användas för ett antal e-tjänster och
med goda möjligheter att vidareutveckla produkten med nya former av e-tjänster.
De e-tjänster som inledningsvis kommer att finnas inkluderade i produkten är:
•
•
•

Min dag: Tjänsten innebär att en brukare får ökad möjlighet att följa
vilka olika insatser som är planerade att genomföras under en given
dag.
Avboka insats: När en brukare bläddrar i sin ”kalender”, det vill säga
bland de planerade insatserna så skall det vara möjligt för brukaren att
avboka en planerad insats.
Återrapportering : Återrapportering kan i stort sätt liknas vid kvittens
på utfört arbete. Tjänsten innebär att en brukare eller dess anhöriga kan
få en rapport på att en insats har genomförts, hur lång tid det tog och
även om någon planerad insats inte genomfördes.
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•

Visa räkning : Utifrån de uppgifter som omsorgspersonal matar in i
systemet så skapas möjligheter att föra tillbaka detaljerad information
om kostnader till brukaren.

SYFTE & MÅL
Med användarcentrering för brukare och anhöriga i fokus, är syfte och mål att skapa:
Trygghet
Brukaren och anhöriga skall känna trygghet. Tjänsten kan möjliggöra kvarboende. Genom sin
kalender kan brukaren följa hemtjänstens besök, vem som kommer och även se andra viktiga
aktiviteter.
Säkerhet
Att personal har tillgång till rätt uppgifter ökarsäkerheten. Att alltid kunna ta del av beslut och
att all aktuell information kring brukaren finns tillgänglig för behöriga personer.
Tillgänglighet
Aktuell information finns tillgänglig 24 timmar/dygn, så som medicinlistor, aktuell status.
Syfte för VLM och OFFe är att skapa en användar- och behovsorienterad
modell för medborgerliga e-tjänster som kan ge samhällsekonomiska vinster,
servicemässig effektivitet, ökad servicekvalitet samt skapa tillväxt genom
kommersiell vidareutveckling av nya produkter och tjänster som kan omsättas
genom de i projektet involverade företagen, såväl
huvudpartners/medfinansiärer som till projektet associerade små- och
medelstora företag.
Dessutom syftar projektet till att tillföra inblandade aktörer kunskap och
kompetens samt utvecklade e-tjänster och produkter inom respektive
verksamhetsområde, som skapar grunden för nya jobb i Uppsala- och
Gävleborgsregionen.
Vidare så är tanken på sikt att utveckla testade och utvärderade e-tjänster och
produkter inom vård och omsorg, som kan introduceras på en nationell och
internationell marknad för offentliga e-tjänster.
Mål med produkten är att ta fram en produkt innehållande e-tjänster för Kund och anhörig
portal. E -tjänsterna ska kunna presenteras i ett TV-, portal eller annat webbgränssnitt.
Produkten skall innehålla integrationskopplingar mot ett flertal standardiserade
verksamhetssystem och skall även vara byggd för att framtida vidareutveckling skall kunna
göras på ett så enkelt sätt som möjligt.
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
Projektets genomförande kommer att ske i tre faser där varje fas är tänkt att ge en mer och
mer detaljerad och specificerad produkt fram till det att ett slutligt system är levererad.
Omfattningen av projektet kommer därför successivt att bli mer och mer detaljerad varför
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beskrivningen av produkten i detta skede främst skall ses som en övergripande
produktbeskrivning.
GENERELL BESKRIVNING E-TJÄNSTER
Efter genomfört projekt skall en komplett produkt innehållandes fyra e-tjänster, en
integrationsmotor, samt en väl genomtänkt design att levereras. E-tjänsterna är tänkta att
kunna presenteras i önskat webbgränssnitt och kan till exempel inkluderas i en Portal enligt
skiss nedan.

Bild 1: Konceptuell skiss
De e-tjänster som inledningsvis kommer att finnas inkluderade i produkten är:
•

Min dag: Tjänsten innebär att en brukare får ökad möjlighet att följa
vilka olika insatser som är planerade att genomföras under en given
dag. På skärmen visas uppgifter om vad som skall hända under dagen,
planerade insatser), när en insats är tänkt att ske, vem som skall utföra
den, och även eventuell extra information. Tanken är också att
användaren här på ett enkelt sätt skall kunna bläddra framåt och bakåt
för att kunna se planerade insatser för dagar längre fram i tiden.
För att skapa en ökad trygghet och säkerhet för brukaren så skall även
en bild på den omsorgspersonal som skall utföra planerad insats
presenteras. Detta förutsätter givetvis att bilder finns inlagda i
bakomliggande system.
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Informationen rörande en planerad insats kommer att uppdateras utifrån
fastställt tidsintervall. Detta intervall skall gå att ange i systemet.
Baserat på tidsintervallet så kommer information om en planerad insats
att uppdateras. Detta innebär att en brukare kommer att kunna få
information om en planerad insats är försenad samtidigt som han/hon
också kan få information om det har skett ändringar i vem som skall
genomföra insatsen.
•

Avboka insats: När en brukare bläddrar i sin ”kalender”, det vill säga
bland de planerade insatserna så skall det vara möjligt för brukaren att
avboka en planerad insats. Avbokningen kommer dock inte att ske
direkt i de bakomliggande systemen, utan när brukaren klickar på
”Avboka” så kommer systemet att skicka info till de bakomliggande
systemen om att brukaren vill avboka en insats. Den faktiska
avbokningen måste dock göras av utsedd person hos vårdgivaren,
exempelvis omsorgspersonal och enhetschef. Målsättningen är att
systemet skall vara byggt för att kunna skicka avbokningsförfrågan rakt
in i bakomliggande verksamhetssystem, men för att säkerställa
funktionalitet så skall systemet även kunna generera e-post som skickas
till ansvarig person. Det skall i systemet vara möjligt att ange hur man
vill få meddelande om en önskad avbokning. Systemet kommer också
att kunna hantera olika typer av spärrar med avseende på hur tätt inpå
en planerade insats som en avbokning får ske.
När avbokningen tas bort från det bakomliggande systemet så kommer
också bokningen att försvinna från användarens ”kalender”.
Avbokningen i det bakomliggande systemet [planeringsschemat] sker
med hjälp av de funktioner som finns i ett givet system. Användaren
kommer ej att få meddelande om att avbokningen är gjord, utan
systemet kommer inledningsvis endast att ta bort en planerad insats.
Återrapportering: Återrapportering kan i stort sätt liknas vid kvittens på
utfört arbete. Tjänsten innebär att en brukare eller dess anhöriga kan få
en rapport på att en insats har genomförts, hur lång tid det tog, om
någon planerad insats inte genomfördes samt även vem som utförde
insatsen. I återrapporteringen medföljer även en rapport om eventuella
händelser eller annat som efterfrågades eller som hände under det att
insatsen genomfördes. Detta kan exempelvis vara en sådan sak som att
omsorgspersonalen fick en förfrågan om att boka en tid hos frisören. I
meddelandet i återrapporteringen kan det exempelvis stå när frisörtiden
är bokad. Dessutom kan man i återrapporteringen se hur lång tid en
insats tog och vad den kostade.
Information om händelser och kostnadsbild förutsätter givetvis att
relevant data finns att tillgå i bakomliggande system, och att kopplingar
till relevanta system har gjorts.
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•

Visa räkning: Utifrån de uppgifter som omsorgspersonal matar in i
systemet så skapas möjligheter att föra tillbaka detaljerad information
om kostnader till brukaren. Det är dels möjligt att föra in kostnad för en
enskild insats på den specifika insatsen, men det blir likaledes
möjlighet för en brukare att få en överblick över kostnader under en
månad, men även planerade insatser och deras beräknade kostnader.
Tjänsten innebär vidare att en brukare eller anhörig får möjlighet att
ange en viss tidsperiod och se kostnader för redan genomföra insatser,
men även beräknade kostnader för planerade insatser. I den bild som
visas så kan användaren klicka på en given insats för att se vad insatsen
innehöll. Detta innebär att ”Visa räkning” kan ses som en återspegling
och sammanställning av ett antal olika Återrapporteringar/Planerade
insatser.

Grundförutsättning E-tjänster
Det är viktigt att poängtera att de e-tjänster som levereras i systemet kräver att uppgifter och
information finns i bakomliggande system. I produkten kommer det ej finnas möjlighet att
ange några verksamhetsspecifika uppgifter, utan alla uppgifter skall hämtas från externa
system. Detta innebär också att produkten ställer krav på att information om exempelvis
planerade insatser finns att tillgå i bakomliggande system. Om information saknas så kommer
e-tjänsten ej att kunna erbjudas.
Teknisk plattform
För att möjliggöra ovanstående e-tjänster och för att skapa förutsättningar för en utveckling av
framtida e-tjänster så krävs att produkten bygger på en väl genomarbetad och flexibel teknisk
plattform. Exakt utformning av den tekniska plattformen och dess ingående delarna kommer
att preciseras och definieras i detalj under Fas 1, med framtagande av systemarkitektur och
detaljplanering under Fas 2. Detta innebär att beskrivningen nedan endast kan ge en
övergripande bild av hur en teknisk plattform är tänkt att se ut.
Skiss
Nedanstående bild ger en övergripande bild av hur den tekniska plattformen är tänkt att
byggas.
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Bild 2: Skiss över tänkt teknisk plattform
Den tänkta tekniska plattformen kan grovt sätt sägas innehålla tre separata delar med ett antal
överlappande grundfrågor och funktioner som knyter samman systemet till en helhet.
Grunden för hela produkten är det centrala regelverket som ovan benämns ”Navet”. Navet
utgör grunden för hur data skickas mellan olika system, vilken data som får skickas och hur
data skall skickas. Grundtanken är att det i Navet inte lagras någon data, utan Navet skall ses
som en transportör av data.
På var sida av Navet kommer ett flertal så kallade konnektorer sättas upp. I bilden ovan
motsvaras detta av de två rektangulära fälten på var sida av Navet. Dessa konnektorer främsta
uppgift är att sammanlänka Navet med de olika bakomliggande systemen (till vänster) och
sedan trycka vidare datat ut i e-tjänster som kan presenteras i en Portal, på en webbplats eller
liknande.
Navet kommer att vara byggt på ett sådant sätt att framtida vidareutveckling av nya e-tjänster
skall kunna ske relativt enkelt, samtidigt som det i bakgrunden skall vara relativt enkelt att
koppla på nya verksamhetssystem, och definiera ny data som skall hämtas.
Under utvecklingsarbetet av navet som grundplattform som kommer hänsyn att tas till de i
Sandviken definierade verksamhetssystemen (Magna Cura, TimeCare samt ProCapita) samt
eventuellt extra tillkommande systemen från Uppsala Kommun. Som en utredningspunkt i
projektet kommer också analyseras vilka produkter de i OFFe ingående kommunerna nyttjar.
I det fall att något system nyttjas i ett flertal kommuner så är ambitionen att få med detta
system i framtagandet av Navet.
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Det är viktigt att poängtera att Navet i sig också kommer att vara byggt på ett sådant sätt att
det kommer att ställa krav på eventuella verksamhetssystem. Tanken är att det skall vara så
generellt som möjligt, men samtidigt så är det viktigt att poängtera att Navet omöjligen kan
vara byggt för att hantera alla typer av verksamhetssystem och deras sätt att skicka data.
TEKNIK
Under utvecklandet av Navet som grundplattform så kommer förutom själva
utvecklingen/kodningen tonvikt att läggas på att hantera följande områden:
•
•
•
•

Säkerhet/Behörighet
Datahantering
Webbtjänster
Administrationsverktyg

Det finns redan idag en hel del tankar på hur dessa områden skall lösas men samtidigt så
måste dessa områden definieras mer i detalj under det att den tekniska grundplattformen
fastslås.
Säkerhet/Behörighet
Under arbetet med att skapa en bra plattform för Säkerhet/behörighet så kommer fokus att
ligga på att skapa en grund som kan kopplas ihop med redan tänkt säkerhets/behörighetssystem. Navet i sig som helhet kommer inte att innehålla något eget
säkerhetssystem och måste därför innehålla funktionalitet för att binda samman säkerhet och
behörighetssystem från bakomliggande verksamhetssystem samt system för inloggning mot
exempelvis en portal.
Under arbetet med projektering av säkerhet måste vikt läggas vid att säkerställa att en person
får tillgång till rätt information. Detta innefattar även att skapa förutsättningar för att kunna
knyta en anhörig till en brukare och ge den anhörige rätt till den information som brukaren har
givit sitt godkännande till.
Grundtanken är att så lite information som möjligt om användare skall lagras i systemet i sig.
Dock kommer det att finnas vissa administrationsmöjligheter vilket gör att vissa användare
måste sättas upp i systemet i sig.
För att undvika dubbellagring och komplicerad hantering av användare skall möjligheterna
för koppling mot en metakatalog ses över. De optimala är om produkten på ett enkelt sätt kan
kopplas samman med en metakatalog och att systemets tänkta användare kan hämtas ur
Metakatalogen. Projekteringsfasen måste definiera exakt hur och om detta skall vara möjligt,
och vilka krav systemet i så fall ställer på den födande metakatalogen.
Vidare så måste systemet ta hänsyn till att lösenordsbyte i de olika bakomliggande systemen
kan ske med olika intervall. Detta kommer indirekt att påverka utformningen av Navet
eftersom korrekt behörighet av gentemot de olika bakomliggande systemen, och presentation
av data från dessa, måste gå via Navet.
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Webbtjänster
De olika tjänster som skall byggas och som dels skall kopplas mot bakomliggande system och
dels skall presentera slutdata i någon form av gränssnitt, måste analyseras och definieras.
Under projekteringsarbetet så kommer antalet tjänster som krävs för att presentera korrekt
data att analyseras och presenteras. Eftersom systemet i framtiden med största sannolikhet
kommer att behöva läsa data från fler källor för att kunna erbjuda ytterligare e-tjänster, så blir
funktion och struktur i de olika tjänsterna mycket viktig. Behovet av väl definierade
webbtjänster som är utformade utifrån en standard blir kritisk för produktens framtida
utveckling.
Det är vidare viktigt att tillse att prestandakrav och svarstider blir acceptabla i de olika
webbtjänsterna, för att på så sätt erbjuda användarna ett snabbt system där datat som
efterfrågas vid olika typer av sökningar snabbt blir tillgängligt för användarna.
Projekteringsarbetet skall även redogöra för hur systemet skall hantera olika typer av
automatisk uppdatering och även hur systemet skall hantera konflikter i de bakomliggande
systemen. Det kan ju exempelvis vara så att två bakomliggande system säger olika saker och
webbtjänsten måste då ha klart definierade regler på vad som skall visas.
Under arbetet med projekteringen så måste det även säkerställas att alla webbtjänster stödjer
SOAP.
Datahantering/synkronisering
Hantering och synkronisering av data mellan bakomliggande system måste analyseras och
lösas. Det finns i dagsläget flera olika alternativ kring hur man skall hantera datat och hur de
skall synkroniseras mellan olika system. Detta skulle exempelvis kunna ske med hjälp av
filöverföringar, databassynkronisering eller via Webbtjänster. Under projekteringsarbetet
kommer detta att definieras i detalj och en karta över olika datafält kommer att tas fram för att
på så sätt fungera som informationsbas för de e-tjänster som skall presenteras.
Dessutom är det viktigt att här hitta rätt väg fram för att uppdatera bakomliggande system.
Även om det inledningsvis inte är i fokus att kunna uppdatera bakomliggande system så måste
det tas höjd för och skapas möjlighet för detta i framtiden.
Sandviken
Vad gäller Sandviken och testinstallation så krävs detaljerat arbete rörande hur redan
befintliga system skall kopplas samman på bästa sätt och hur data mellan de olika systemen
skall hanteras. Detta sker som en del av projekteringsarbetet med Navet, men samtidigt
involverar arbetet samarbetet och diskussion med leverantörer av ProCapita, TimeCare och
Portal.
Eftersom Sandviken idag nyttjar en Metakatalog så kommer även tid att behöva läggas på att
tillse att den nyttjas på bästa sätt och, om det blir aktuellt, måste även en eventuell utökning
av Metakatalogen till att innefatta medborgarna också göras. Metakatalogen och koppling mot
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den är en viktig inleverans till produktutveckling, då systemet skall byggas för att kunna
hantera en metakatalog som födande system vad gäller användare av produkten.
I arbetet innefattas även framtagandet av tekniska prototyper för att möjliggöra de e-tjänster
som specificerats i OFFe Projektrapport. Detta kommer att ske successivt utifrån den
beskrivning som ges under beskrivningen av de i projektet ingående faserna.
Arbetet som genomförs specifikt för Sandviken fungerar även som viktig teknisk input till
den slutliga produkten, då justeringar och förbättringar kan göras utifrån verkligt utfall att den
tekniska prototypen.
Användargränssnitt
Som en del av projektet så kommer stort fokus att läggas på att få fram ett så tydligt och
intuitivt gränssnitt som möjligt. Den primära användargruppen är människor som med stor
sannlikhet kan antas ha låg eller mycket låg datavana vilket innebär att det användargränssnitt
som tas fram måste vara lätt att ”ta till sig”, som ovan dataanvändare. En bra riktlinje för
gränssnittet är att det skall kännetecknas av att det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel.
Under projektet första fas kommer ett antal skisser tas fram som kommer att testas av
referensgruppen. Designarbetet skall genomföras med fokus på användaren och
användbarheten i designen. Det är vidare viktigt att beakta att designen som tas fram dels
skall fungera på en TV-skärm och dels på en PC-skärm.
Under utvecklingen av gränssnitt kommer flera olika områden att beröras och definieras och
nedan följer en beskrivning av de områden som kommer att tas med i gränssnittsutvecklingen.
Design
Det gränssnitt som skall nyttjas för e-tjänsterna kommer att ta fasta på följande detaljer:
•

WAI-anpassning: Begreppet WAI (Web Accessibility Initiative,
http://www.w3.org/WAI) innebär att en webbplats, eller i det här fallet
en portal med e-tjänster är anpassat för personer med någon form av
funktionsnedsättning. Om man tar fasta på de efterforskningar och
resultat som gjorts med avseende på WAI så får man en bra grund att
skapa gränssnittet utifrån.
I detta innefattas bland annat möjligheten för användare att justera
textens storlek, att justera färgerna på webbplatsen (vilket kan behövas
vid exempelvis någon form av synnedsättning) att tillse att den
information och de olika funktionerna som finns tillgängliga är mycket
lätta att förstå för en användare.

•

Färger och symboler: För att öka möjligheterna till ett aktivt
användande och en känsla av enkelhet så är det viktigt att de färger och
det symboler som faktiskt nyttjas på sidan har en tydlighet och intuitiv
känsla över sig. Eftersom möjligheterna rörande TV-funktionalitet, och
då även fjärrkontroll, har diskuterats så kan det exempelvis vara rimligt
att nyttja röd och grönt för att känneteckna Ja och Nej. Vidare så bör
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man inte vara främmande för att skapa en symbolik som skapar en
känsla av lek/uppmuntran för användaren. Detta kan till exempel göras
möjligt med hjälp av glada och sura gubbar eller liknande.
•

Information: Den information som presenteras i Portalen/lösningen
måste vara mycket tydlig och enkel. Då informationen med största
sannolikhet kommer förändras med tiden så är det måhända svårt att
styra all information. Den information och hjälp som kan styras är den
som direkt anknyter till olika e-tjänster och eller standardfunktioner.
Detta omfattar bland annat frågor som visas utifrån att användaren av
systemet gör ett aktivt val (exempelvis klickar på ”Boka av” [insats]).
Informationen som visas vid dessa tillfällen bör styras utifrån ett
gemensamt grundkoncept. Utformningen av ett sådant grundkoncept
måste tas fram.

För att uppnå den kunskap som behövs så är ett tänkt scenario att skisser över design och
användargränssnitt tas fram. Dessa skisser redovisas sedan för användargrupper. De
synpunkter och kommentarer som inkommer vid en eller flera workshops tjänar sedan som
verktyg för att finslipa designen. Detta kommer att ske successivt under Fas 1 och Fas 2.
TV-GRÄNSSNITT
Många av användarna av produkten är ovana vid datorn och det är därför viktigt att hitta
alternativa lösningar som gör att användarna har lättare att ta till sig produkten. Som ett led i
detta kommer möjligheten att nyttja produkten i ett TV-gränssnitt att ses över.
Rent designmässigt kräver TV-gränssnittet att man beaktar den lägreupplösningen och vad
detta innebär i form av förändringar i design jämfört med PC-designen. Vad som dock kräver
ytterligare fördjupningar och analyser är hur TV-gränssnittet rent tekniskt skall fungera. Det
finns idag ett flertal lösningar för att hantera datorprodukter på en TV-monitor men kraven
från innevarande projekt måste vägas mot vad som faktiskt är möjligt. Under arbetet med
detta så måste fokus även tas rörande möjligheter till inloggning och navigering med hjälp av
fjärrkontroll.
Produkten skall vara byggd så att en person som använder produkten själv skall kunna ange
om han eller hon vill använda den i ett PC-gränssnitt eller i ett TV-gränssnitt. Eventuellt så
skall produkten utformas så att den själv känner av vilket gränssnitt som krävs vid ett givet
tillfälle. Detta måste analyseras ytterligare under Fas 1.
Som en del av arbetet med TV-gränssnittet så måste en teknisk prototyp tas fram där
navigering med hjälp av fjärrkontroll verifieras. I det fall att TV-gränssnittet visar sig vara
omöjligt att lösa inom ramarna för projektets angivna budget så skall detta framkomna som
leverans efter Fas 1, eller om möjligt tidigare.
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Användbarhetstest
Under Fas 1 och Fas 2 kommer arbetet med användarcentrering att fortsätta. Fokus under
arbetet kommer att vara att skapa en produkt som designmässigt utgår ifrån behov och

önskemål framtagna av framtida användare. Gränssnitt och teknik är till att stödja användarna,
men fokus måste också ligga på att tillse att funktionalitet i systemet byggs för användaren.
Arbetet rörande användarcentrering kommer att drivas tillsammans med tänkta användare och
är tänkt att genomföras tillsammans med Guide Redina och IHT, som redan tidigare jobbat
med området. Syftet med arbetet är att skapa flöden i systemet som kännetecknas av enkelhet.
Användarna är med och påverkar hur information visas, vad som sker vid olika handlingar
samt hur de olika delarna av systemet samverkar på bästa sätt för att skapa en trygghet,
säkerhet och enkelhet. Målet med arbetet är att få en grundram som kan nyttjas vid
framtagande av nya funktioner, men givetvis även att få ett system där hänsyn tagits till de
behov och önskemål som olika användargrupper framför.
FRAMTIDA VIDAREUTVECKLING
Som en del av projektet kommer analys, bearbetning och finjustering av framtida funktioner
att bearbetas och analyseras. I samarbete med användare och andra kommuner så kommer ett
flertal ytterligare funktioner att tas fram på skissbordet. Dessa funktioner skall sedan
presenteras som möjliga områden för vidareutveckling.
Avgränsningar
Följande avgränsningar är kända i projektet
•
•
•
•

All dokumentation i projektet sker på svenska
Installation och konfiguration av eventuella bakomliggande system
omfattas ej av projektet
Uppsättande av testmiljö i Lillvik omfattas ej av projektet men skall
genomföras och definieras tillsammans med ansvarig från Sandvikens
Kommun
Test av produkten mot andra system än de i projektplanen omnämnda
ingår ej

Ytterligare avgränsningar i projektet kan tillkomma fram till20060621, samt i de
Projektplaner som presenteras efter Fas 1 och Fas 2.
GENOMFÖRANDE
Nedan följer en kortfattad beskrivning av projektets organisation, genomförande och
övergripande tidplan.
Organisationsplan
Arbetet kommer att genomföras i projektform under ledning av en Projektledargrupp.
Projektledaregruppen består av två projektledare (en från OFFe och en från Pulsen).
Projektledaregruppen rapporterar löpande projektets utveckling till Styrgruppen.
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Projektorganisation
Styrgrupp
Leif Jansson, Lena
Carlsson, Dick Orrmyr

Tekniskt Ansvarig
Sandviken

OFFe Projektledare
Lena Carlsson

Utredningar
Dick Orrmyr,
Yvonne Liberg

Test och
Kvalitetsansvarig
Jonas Knuthson

Tekniskt ansvarig
Datautbyte
Jonas Knuthson

Tekniker/
Utvecklare
Bip Thelin
Tekniker
Henrik Karlsson

Testgrupp m.
Testansvarig

Projektledare Pulsen
Jan Juhlin

Teknisk
projektledare
Tomas Blohm

Tekniskt ansvarig
Navet
Tomas Blohm

Referensgrupp

Grafiskt ansvarig
Johan Albertsson

Tekniskt ansvarig
Testbedd
Henrik Karlsson

Tekniker/
Utvecklare
Peter Klein

Design TVgränssnitt

Design PCgränssnitt

Användarcentrering

Tekniker
Ulf Lerje

Rolltilldelning Grupper
Styrgrupp
Medlemmar: Leif Jansson (sammankallande), Lena Carlsson, Dick Orrmyr,
Ansvar och Befogenheter
• Starta projektet
• Stoppa projektet
• Besluta om förändringar av projektet
• Godkänna leveranser och avtal
• Fatta nödvändiga beslut för att möjliggöra fullföljandet av projektet
Projektledargrupp
Medlemmar: Projektledare Pulsen samt Projektledare OFFe
Ansvar och Befogenheter
• Löpande gå igenom Statusrapport för projektet
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•
•
•

Gemensamt fatta beslut rörande aktiviteter som inte i större
utsträckning kan anses påverka projektets tid, kostnad eller omfattning
Gemensamma stämma av och samverka för att optimera nyttjandet av
resurser och genomförandet av projektet
Löpande rapportera projektets utveckling till Styrgrupp

Referensgrupp OFFe
Medlemmar: ej fastställt (Fastställs efter testprotokoll levererats)
Ansvar och Befogenheter
• Inkomma med synpunkter och tankar rörande produktens utformning
och funktionalitet. Synpunkter skall presenteras till Projektledargrupp
• Delta i Workshops för produktens utformning och framtida
funktionalitet
Testgrupp OFFe
Medlemmar: ej fastställt (Fastställs efter testprotokoll levererats)
Ansvar och Befogenheter
•
•
•
•

Vara huvudansvarig för funktionstester genomförda i projektet.
Återrapportera eventuella fel och brister i produkten, utifrån givna
testprotokoll
Genomföra kompletterande tester efter felkorrigeringar
Inkomma med synpunkter och tankar rörande produktens utformning
och funktionalitet. Synpunkter skall presenteras till Projektledare OFFe

Utredningar
Medlemmar: Dick Orrmyr, Yvonne Liberg, Jonas Knuthson
Ansvar och Befogenheter
• Vara behjälpliga vid utredningsbehov och analyser
• Rapportera om eventuell teknik eller uppgifter som på ett eller annat
sätt kan påverka projektet och produktens utformning.
Rolltilldelning
Projektledare OFFe
Rollägare: Lena Carlsson
Ansvar:
• Ansvara för att OFFe möter de krav och behov som Pulsen ställer i
projektet
• Knyta till sig resurser för att tillmötesgå Pulsen angivna krav och behov
för projektets genomförande
• Ytterst ansvarig för externa projektdeltagares medverkan
• Gå igenom Statusrapport tillsammans med Projektledare Pulsen
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•
•
•
•
•

Delge Projektledare Pulsen eventuella problem eller frågeställningar
från OFFe
Rapportera och informera om projektläget internt hos OFFe
Ansvar för inleveranser till Projektet från OFFe:s sida
Tillvarata synpunkter från Referensgrupp OFFe
Tillse att Testgrupp och Testansvarig Sandvikens Kommun genomför
tester i enlighet med fastlagda testplaner inom projektet.

•
•
•

Godkänna statusrapporter
Godkänna Ändringsdokument
Godkänna mindre avsteg från Projektplanen

Befogenheter:

Projektledare Pulsen
Rollägare: Jan Juhlin
Ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa rutiner för projektets genomförande
Säkerställa att det totala projektets slutliga lösning överensstämmer
med de i Funktionsspecifikationerna angivna lösningarna.
Stoppa och starta projektering och utveckling av delprojekt
Ytterst ansvarig för projektdeltagare från Pulsen
Meddela styrgrupp vid kritiska problem
Tillse att Pulsens aktiviteter i projektet följer de krav som finns rörande
kvalitet, omfattning, tid och kostnad
Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel
Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används
Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra produktionsarbetet
Godkänna inleveranser

Befogenheter:
•
•
•

Stoppa projektet vid kritiska problem
Nyttja och styra de från Pulsen ingående projektmedlemmarna
Avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll och
överenskommen kvalitet

Tekniskt ansvarig Sandviken
Rollägare:
Ansvar och Befogenheter
• Vara behjälplig att svara på Pulsens frågor vid uppsättande av Testbedd
Lillvik
• Säkerställa att Sandvikens tekniska plattform uppfyller de krav som
Pulsen ställer
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Test- och kvalitetsansvarig
Rollägare: Jonas Knuthson
Ansvar
•
•
•
•
•
•
•
Befogenheter

•
•
•
•

Framtagande av samtliga testprotokoll som skall nyttjas för teknisk test
samt funktionstest
Sammanställa testrapporter
Återrapportera fel och korrigeringar till Projektledare Pulsen
Kontrollera att tester åtgärdats och genomföra uppföljningstest
Tillse att all utveckling inom projektet sker i enlighet med den
kodstandard som tagits fram
Ta fram systemarkitektur för helhetslösning
Ansvarig för utformning av teknisk manual

Genomföra tester
Tilldela tekniskt ansvariga uppgifter utifrån problem i samband med
test
Initiera tester som Testgrupper OFFe skall genomföra och kommentera
Genomföra regelbundna kontroller av kod för att tillse att den följer
uppsatt kodstandard.

Teknisk projektledare
Rollägare: Tomas Blohm
Ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig för framtagande och utvecklandet av Teknisk specifikation
Ansvara för att produktens tekniska utveckling motsvarar den som
framkommer i projektets tekniska specifikation
Ansvarig för att projektets tekniska delar följer den i projektplanen
framtagna projektplanen
Inrapportera eventuella fel och avvikelser till Projektledare Pulsen
Inrapportera avvikelser i fråga om tid, kvalitet och omfattning rörande
teknik, till Projektledare Pulsen
Styra och förvalta de tekniska resurser som placerats i projektet
Ansvara för leverans av teknisk dokumentation
Samverka med Grafisk projektledare och Projektledare för att skapa en
så kvalitativ produkt som möjligt

Befogenheter
•
•
•

Fatta beslut om mindre förändringar av tänkt teknisk lösning om dessa
på ett säkert sätt kan sägas gynna den slutliga produkten
Stoppa utvecklingen av olika tekniska delar vid större problem
I samråd med huvudprojektledare fatta beslut rörande
produktutvecklingen som i större grad påverkar slutprodukten.
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Tekniskt ansvarig Navet
Rollägare: Tomas Blohm
Ansvar

•
•
•

Genomför produktutveckling av Navet utifrån framtagen teknisk
specifikation
Ansvarig för slutlig leverans av Navet
Ansvarig för uppsättande av testmiljö som skall nyttjas i projektet

•

Framtagande av teknisk specifikation för Navet

•

Fatta beslut om mindre förändringar av tänkt teknisk lösning om dessa
på ett säkert sätt kan sägas gynna den slutliga produkten
Stoppa inleveranser av kod som avviker från fastställd kodstandard

Befogenheter
•

Tekniskt ansvarig Datautbyte
Rollägare: Jonas Knuthson
Ansvar

Befogenheter

•
•
•

Kontakter med externa leverantörer av verksamhet
Fastställande av datafält som skall nyttjas av konnektorer
Framtagande av teknisk specifikation rörande datahantering/datautbyte

•
•

Fastställa krav för externa system som skall kopplas mot produkten
Fatta beslut om mindre förändringar av tänkt teknisk lösning om dessa
på ett säkert sätt kan sägas gynna den slutliga produkten

Tekniskt ansvarig Testbedd
Rollägare: Henrik Karlsson
Ansvar
•
•
•
•
•

Ansvarig för att ta fram specifikation för uppsättande av testmiljö i
Sandviken
Kontaktperson gentemot tekniskt ansvarig Sandviken
Ansvarig för att Testbedd Lillvik kontinuerligt har en uppdaterad
version av produkten på plats
Säkerställa att Tekniskt ansvarig Lillvik har korrekt information för
genomförande av tester av produkten
Skall meddela Projektledare Pulsen i det fall att teknisk miljö för
Testbedd ej motsvarar de krav som Pulsen framställt för tekniskt
ansvarig Sandviken
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Befogenheter
•
•

Styra Tekniskt ansvarig Sandviken
Ta beslut om mindre avsteg från framtagen Teknisk specifikation över
testmiljö, som på ett tydligt sätt gynnar projektet som helhet utan att
påverka omfattning, kvalitet, tid eller pengar.

Grafisk Projektledare
Rollägare: Johan Albertsson
Ansvar

•
•
•
•
•
•

Ytterst ansvarig för framtagande av gränssnitt för produkten som
helhet.
Leda och nyttja de i projektet tilldelade resurserna
Samverka med Teknisk Projektledare och Projektledare för att skapa en
så kvalitativ produkt som möjligt
Samordnande samverkan mellan de interna och externa resurser som
tillförs projektet.
Meddela förändringar i Designspecifikation till Projektledare
Meddela vid eventuella problem under utvecklandet av designen

Befogenheter
•
•
•

Ta beslut om mindre avsteg från fastslagen grafisk design som ej
påverkar omfattning, kvalitet, tid eller pengar.
Stoppa utvecklingen av olika användargränssnitt vid större problem.
Projektledare skall meddelas omgående.
I samråd med huvudprojektledare fatta beslut rörande
produktutvecklingen som i större grad påverkar slutprodukten.

Ansvarig Design PC
Rollägare: Meddelas senare
Ansvar & Befogenheter
• Ytterst ansvarig för framtagande och utvecklande av gränssnitt för PC
• Att följa uppsatt grafisk standard rörande Användarcentrering
• Att i samverkan med övrig Grafisk personal samverka för att produkten
skall bli så kvalitativ som möjlig
Ansvarig Design TV
Rollägare: Meddelas senare
Ansvar & Befogenheter
• Ytterst ansvarig för framtagande och utvecklande av gränssnitt för PC
Att följa uppsatt grafisk standard rörande Användarcentrering
• Att i samverkan med övrig Grafisk personal samverka för att produkten
skall bli så kvalitativ som möjlig
• Att samverka med Teknikgruppen för att säkerställa att det grafiska
gränssnitt samverkar med tekniken
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•

Skall meddela huvudprojektledare vid eventuella problem med
avseende på funktionalitet kopplat till design.

Ansvarig Användarcentrering
Rollägare: Meddelas senare
Ansvar & Befogenheter
• Ansvarig för samordning av arbetsmöten för att utveckla
användarcentrering
• Ansvarig för framtagande av dokument rörande Användarcentrering
som skall ligga till grund för grafiska gränssnittet
• Samordna/Samverka med interna och externa resurser för att ta fram
dokument rörande Användarcentrering
Utvecklare & Tekniker
Rollägare: Peter Klein, Ulf Lärje, Henrik Karlsson, Bip Thelin
Ansvar
•
•

Att utveckla produkten utifrån uppsatt systemarkitektur och
kodstandard
Att meddela Teknisk projektledare vid eventuella problem

Testplan
Tester inom projektet kommer att genomföras i ett flertal olika steg.
Fortlöpande tester
Under utvecklingen av prototyper och under utvecklingen av produkten kommer tester
fortlöpande att ske. Dessa tester utförs av utvecklare och justeras av utvecklare. De tester som
genomförs noteras och eventuella buggar förs upp och kan sedermera kontrolleras av kvalitets
och testansvarig. Denna typ av test involverar ej personal från Sandviken och innefattar
endast mindre noteringar, och ej några kompletta testprotokoll.
Tekniska tester
Tekniska tester kommer att genomföras på samtliga i projektet ingående tekniska
komponenter. Inledningsvis kommer testerna att genomföras på de prototyper som tagits fram
och fokus kommer då att ligga på att verifiera teknisk funktionalitet i lösningen. Sedermera
kommer samtliga tester som genomförs rörande teknik att ta sin utgångspunkt i den tekniska
specifikationen och i systemarkitekturen.
De tester som genomförs med den tekniska specifikationen som grund kommer att
genomföras enligt fastställd testplan, som kommer att presenteras som en del av Projektplan
efter Fas 2. Tekniska tester skall främst genomförs av annan person än den som utvecklat en
specifik modul eller funktion. Detta kan vara en intern resurs eller om så är möjligt en extern
resurs.
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Alla genomförda tester loggas och eventuella buggar skall loggas och ges nummer för vidare
justering och omtest.
Funktionstester
Funktionstester av systemet skall baseras på Funktionsspecifikationen som tas fram under Fas
1 och som sedan finslipas och detaljeras i steg 2. Huvudansvariga för att genomföra
funktionstest är av OFFe utsedd Testgrupp. Dessa kommer att få tesdokument och
beskrivning av testförfarandet översänt i god tid före varje och test och tester skall sedan

genomföras i enlighet med testplan. I det fall att tester av produkten ej genomförs som
planerat så skall detta omedelbart meddelas Projektledare Pulsen för uppföljning.
Resultat av genomförda tester skall översändas till Kvalitets- och Testansvarig Pulsen. Pulsen
själva ansvarar ej för genomförande av funktionstest utifrån framtagna testprotokoll. Ingen
testdokumentation kommer att presenteras utifrån Pulsens interna tester.
Acceptanstest
Efter genomfört och godkänt teknisk test och funktionstest skall acceptanstest genomföras.
Lösningen gås då igenom utifrån fastställt testprotokoll där eventuella fel/avvikelser noteras.
Eventuella fel/avvikelser verifieras, kontrolleras och avhjälps varefter nytt test genomförs.
Efter godkännande av Acceptanstest anses lösningen levererad varefter avslutsmöte och
leveransgodkännande kan göras.
Tidplan
Projektet är planerat att löpa under tiden 20060522 – 20061231
Detaljerad tidplan finns tillgänglig i MS-project: OFFe KAP.ppt
Tidplanen är indelad i tre separata faser, där den första fasen främst skall ses som en ren
projekteringsfas, den andra fasen skall betraktas som en projektering/utvecklingsfas och den
sista är en ren utvecklingsfas (inklusive tester). Nedan följer en övergripande beskrivning av
innehållet i de olika faserna, därefter följer en schematisk bild över projektets genomförande
baserat på GANTT-schema som finns tillgänglig i dokumentet OFFe KAP.mpp.
Fas 1: Projektering
Projekteringsfasen har redan nu inletts och arbetet pågår sålunda. Under fasen kommer
följande arbete att genomföras.
•

Teknisk projektering
Navet och dess ingående delar skall definieras och fastställas i detalj.
Detta innebär att olika utvecklingsmöjligheter skall testas, analyseras
och vägas mot varandra så att den tekniska grundplattformen fastställs.
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I detta ingår bland annat arbetet med att definiera hur
säkerhet/behörighet skall hanteras i systemet.
Förutom ovanstående så skall även arbetet med att definiera vilka
system som integration skall sättas upp mot vara färdiga. Detta innebär
bland annat skapa en lista över olika datafält och hur dessa skall
kopplas mot bakomliggande system. Dessutom kommer projekteringen
att klargöra hur data skall transporteras från de bakomliggande
systemen till e-tjänsterna.

De olika Webbtjänsternas tekniska struktur och funktionalitet skall
klargöras och beslut skall tas rörande hur de olika e-tjänsternas skall
kunna nås och vilka krav som skall ställas på de system som
webbtjänsterna skall nyttjas i.
Prototyputveckling
•

Under arbetet med den tekniska projekteringen skall samtidigt viss
utveckling äga rum för att säkerställa så kallade systemkritiska
komponenter. Detta innebär i korthet att funktionalitet för datatransfers
skall testas i en testmiljö. Utvecklingen av de systemkritiska
komponenterna syftar till att verifiera att efterfrågad och behövd
funktionalitet går att uppfylla.
För att säkerställa att de prototyper som arbetas fram går att nyttja i så
hög grad som möjligt i den faktiska produktutvecklingen så kommer
prototyputveckling att ske relativt sent under Fas 1. Det är viktigt att
poängtera att en faktisk prototyp inte är planerad som leverans efter
projekteringsfasen.

•

Projektering Användargränssnitt:
Design, struktur och användarcentrering skall bearbetas för att kunna
presentera ett antal skisser rörande tänkt design i produkten. Arbetet
med att definiera design innefattar fördjupad analys och bearbetning av
TV-gränssnitt, PC-gränssnitt. Designen skall baseras i tidigare arbetet
med användargränssnitt; ett arbete som under projekteringsfasen skall
fördjupas och preciseras ytterligare.
Den design som presenteras skall bottna skall även ha vägts av mot
referensgruppen som under minst ett workshoptillfälle skall ha gett sin
synpunkt på designen.

Leverans efter Fas 1
Efter Fas 1 så kommer leveransen främst att ske i dokumentform. Det dokument som
levereras kommer att beskriva teknisk utformning av:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navet
Säkerhet och behörighetshantering
Kopplingar mot andra system
Datahantering
Synkroniseringsmöjligheter
Databashantering
Beskrivning av funktionalitet i webbtjänsterna
Skiss över tänkt design (TV och PC)
Färdig analys av möjligheterna och behoven rörande sammankoppling
och nyttjande av TV som gränssnitt.
Grundläggande kodstandard
Testmiljö på plats för vidare utveckling
Prototyp av systemkritisk komponent testade och verifierade
Uppdaterad och preciserad projektplan Fas 2 & Fas 3.

Beslutspunkter Fas 1
Beslut om fortsatt projektarbete skall tas utifrån:
•
•
•
•

Funktionsbeskrivningar teknisk grund
Funktionsbeskrivning av system som helhet
Design Användargränssnitt
Beskrivning funktionalitet av TV-gränssnitt

Fas 2: Grundläggande utveckling samt Detaljspecifikation
Med utgångspunkt i den analys och det arbete som gjorts under Fas 1 så kommer Fas 2 att
innebära att en mer detaljerad beskrivning av hela utvecklingsarbetet kommer göras. Fas som
sådan blir relativt kort, med främsta syftet att få fram en nödvändig ritning över hur systemet
de facto skall byggas, färdigställas och testas. Under fas 2 kommer därför följande arbete att
genomföras:
•

Upprättande av systemarkitektur: Baserat på det analysarbete som
gjorts i Fas 1, och de beslut som tagits rörande utvecklingens
förfarande så skall en fullständig systemarkitektur. Arkitekturen skall i
detalj beskriva systemets ur en teknisk snarare än ur en beskrivande
synvinkel. Till systemarkitekturen finslipas även den grundläggande
kodstandard.

•

Administrationsgränssnitt: Detaljerad plan för utvecklingsarbete och
design av Administrationsgränssnitt inom systemet och funktionalitet
för detta.

•

Användargränssnitt: Det under fas 1 framtagna gränssnittet skall testas
ytterligare och preciseras än mer i detalj. Gränssnittet skall testas mot
flera tänkta användare.
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•

Testbedd Sandviken: Framtagande av installationsplan och tesplan för
testbedd Sandviken, samt utveckling för att kunna testa vissa centrala
funktioner på plats i Sandviken.

•

Ytterligare funktioner: Arbetet med att ringa in och specificera framtida
funktioner inleds och presenteras

Fas 2 blir sålunda i stort sett en ytterligare fördjupning och detaljering av
arbetet under fas 1. Detta kombineras med en del faktiska tester i
Sandviken, färdigt användargränssnitt baserat på arbetsmöten och slutligen
även en beskrivning av framtida funktioner. Efter Fas 2 kan det centrala
utvecklingsarbetet baserat på framtagen systemarkitektur, design och
funktionalitet påbörjas.
Leverans efter Fas 2
Efter genomförande av Fas 2 kommer leverans att ske av såväl dokumentation som en del
tekniska komponenter. Följande skall ses som leverans efter Fas 2:
•
•
•
•
•

Fullständig systembeskrivning (teknik, design och funktionalitet)
Teknisk systembeskrivning innefattandes systemarkitektur
Fastslagen design för TV och PC (TV gränssnittet är avhängigt om
tidigare arbete visat att det är en möjlig lösning)
Testbedd med grundläggande funktionalitet på plats i Sandviken
Detaljerad och preciserad Projektplan för Fas 3. Planen innehåller
detaljerad Testplan för produkten och för Testbedd Sandviken.

Beslutspunkter
Beslut om fortsatt projektarbete skall tas utifrån:
• Fastslagen design
• Fastslagen systemarkitektur och funktionalitet
• Genomförda tester av delar av systemet i Sandviken
Fas 3: Utveckling och test
Utifrån den systemarkitektur som tagits fram och baserat på den utveckling som redan skett
kommer Fas 3 i stort att omfatta utveckling och test av slutlig produkt. Detta innebär att
produkten kommer att utvecklas, samtidigt som den testas i Testbedd Lillvik allt eftersom
olika delar färdigställs. Testerna som genomförs i Lillvik skall ske i enlighet med den Projektoch testplan som definierades under Fas 2.
I och med att produktens funktionalitet och tekniska struktur i detta skede är mycket
detaljerad, definierad och preciserad så kommer det i detta skede ej att finnas utrymme för
några större förändringar. Den funktionalitet som skall tas fram har redan verifierats under
Fas 2 och under Fas 3sdker det egentliga färdigställande av produkten.
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Under senare delen av Fas 3, då produkten presenteras i Alfa- och Betaversioner, kommer
successivt olika Testgrupper att involveras för att säkerställa att funktionalitet och design
motsvarar den beskrivning som ges i det dokument som levererades under Fas 2.
Samtidigt som produkten färdigställs så kommer också komplett systemmanual och
användarmanual att färdigställas. Som en del av slutrapporten kommer också förslag på
ytterligare e-tjänster baserat på produkten att presenteras.
Leverans efter Fas 3
Efter Fas 3 kommer följande att slutlevereras
•
•
•
•
•

Färdig Produkt
Systemmanual
Användarmanual
Dokument rörande förslag på ytterligare e-tjänster
Systemet installerat och testat på Lillvik, Sandviken.

Leveransgodkännande
Leveransgodkännande av färdig produkt skall lämnas efter:
•
•
•

Systemet har genomgått Acceptanstest på plats i Lillvik
All dokumentation har överlämnats till OFFe
Avslutsmöte har förklarat projektet avslutat

Schematisk tidplan
Övergripande tidplan för de olika faserna i projektet är följande
Fas 1
Fas 2
Fas 3

Start
20050522
20060911
20061101

Slut
20060908
20061030
20061230

Detaljerad tidplan för de olika faserna finns i filen OFFe KAP.mpp.
Viktigt att notera är att startdatum för de olika faserna baseras på att arbetet kan fortlöpa
under trots att beslut om projektet skall fortsätta ej har fattats. Detta innebär sålunda att Pulsen
kommer att fortsätta in i nästa Fas, utan att beslut om fortsättning faktiskt tagits. Detta krävs
för att projektet skall kunna drivas i högt tempo, med så få ledtider som möjligt.
För att underlätta beslutsförfarandet kommer projektledaregrupp och styrgrupp att intensifiera
mängden möten och dialogen inför varje beslutstidpunkt. Detta för att minimera risken att
leveransen efter en genomförd fas innehåller några större icke kända överraskningar. För att
möjliggöra detta kommer projektet också att löpande lämna Statusrapporter som beskriver
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projektets status. Dessutom kommer arbetsmaterial i projektet att göras tillgänglig för
Styrgrupp och de personer som styrgruppen utser.
Inleveranser och godkännande
Nedan följer de krav och kriterier som finns i projektet med avseende på inleverans av hårdoch mjukvara samt på leveransgodkännande;
Inleveranser
Följande inleveranser finns i projektet
Hårdvara
•
•

Hårdvara för uppsättande av testmiljö/utveckling
Hårdvara för uppsättande av testmiljö Lillvik (specifikation kommer
senare)

•
•
•
•

System för bugghantering
Magna Cura
Pro Capita
Time Care

Mjukvara

Godkännande
Samtliga inleveranser kommer att kontrolleras av projektgruppen innan användning sker. Om
någon inleverans försenas eller ej kan godkännas pga. av bristande innehåll eller kvalitet,
skall projektledare Pulsen redovisa eventuella konsekvenser avseende förändringar i
kostnader och tidplan för beslut i styrgruppen.
Leveranser och delleveranser
Följande delleveranser finns i projektet
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionsspecifikation
Teknisk specifikation
Prototyper systemkritiska komponenter
Gränssnittsskiss
Projektplan för Fas 2 och Fas 3
Testmiljö för utveckling
Testmiljö för Testbedd Lillvik
Analysrapport av möjligheter med TV-gränssnitt
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Följande leveranser finns i projektet:
•
•
•
•

Färdig produkt ”OFFe KAP”
Systemdokumentation
Användarmanual
Lösning installerad på Lillvik

Projektavslut
Projektet är avslutat när:
•
•
•

Leveransgodkännande finns
All projektdokumentation är arkiverad
Avslutsmöte har förklarat projektet avslutat

ARBETSFORMER
Nedan följer projektets olika arbetsformer
Arbetsplats
Projektet kommer i sina tekniska delar huvudsak att genomföras i Göteborg och Borås.
Workshops och andra aktiviteter kommer att genomföras i Sandviken. Sandviken och Uppsala
kommer att användas som bas för styrgruppsmöten.
Målsättningen är att minimera antalet resor inom projektet, samtidigt som hög effektivitet kan
bibehållas.
Produktionsmodeller
Huvudprojektet kommer att drivas enligt projektmetodik baserad på Rational Unified Process.
Produkt och dokumentstyrning
Distribution av dokument kommer att ske via e-post till projektledargrupp, styrgrupp samt
tekniskt ansvariga. Arbetsdokument inom projektet kommer att skickas till Projektledare
OFFe för vidare publicering på RexNet eller motsvarande projektplats.
Projektdokument
Alla dokument i projekt kännetecknas av dokumentnamn, datum och utgåva. På varje
dokument skall tydligt framgå vem författaren är.
Produktdokument
Användardokumentation och systemdokumentation över färdigt system levereras efter
genomfört uppdrag.
3-dagarsregel
All dokumentation som skapas i dokument anses godkänd av berörda personer 3-dagar efter
materialets utskicksdatum, om ej annat beslutsdatum specifikt angetts. Eventuella
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justeringar/ändringar av dokument skall inkomma inom 3 dagar efter dokument skickats ut.
Avvikelse & Ändringshantering
Alla förslag till ändringar av lösningen projektet skall rapporteras skriftligen via e-post till
projektledargrupp. Beslut om ändringar som ej påverkar projektets tids- och kostnadsramar
fattas av Projektledargrupp. Ändringar som påverkar projektbudget eller som på annats sätt
kan anses påverka projektet i stor utsträckning skall föras in i dokument för ändringshantering
och godkännas av styrgrupp innan genomförande.
Alla förslag på personförändringar i viktiga positioner inom projektet skall rapporteras
skriftligen via e-post till projektledargrupp. Konsekvenser avseende förändringar i kostnader
och tidsplan redovisas i Statusrapporten, vilken gås igenom under statusmöten.
Fel och avvikelser i produkter utvecklade av projektet skall rapporteras skriftligen till
projektet.
Sekretess och säkerhet
Projektet och dess dokumentation skall anses som konfidentiell och endast delges de personer
som ingår i och arbetar med projektet.
Informationsspridning
Nedan följer en beskrivning av hur information delges och sprids i projektet.
Mötesstruktur
Följande mötestyper finns i projektet
OFFe Styrgruppsmöten
Deltagare: Styrgrupp samt huvudprojektledare
Fastställt arbete: Genomgång av projektstatus
Tidpunkt: 20060914, 20061110
Styrgruppsmöten
Deltagare: Styrgrupp samt huvudprojektledare
Fastställt arbete: Genomgång av övergripande statusrapport
Tidpunkt:
Telefonmöte
Tid: 08.30
Nummer: 08-50005000
Kod: 188200
20060622,
20060818
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20060915 – beslut för vidare arbete skall vara klart
20061103 – beslut för vidare arbete skall vara klart
20061201
Fysiska möten
20060904
20061023
20061222
Projektledargruppsmöten
Deltagare: Lena Carlsson, Jan Juhlin
Fastställt arbete: Genomgång statusrapport
Datum: Ej fastställt, dock skall möten hpllas minst varannan vecka.
Projektgruppsmöten
Deltagare: Projektledare Pulsen, Teknisk projektledare, Grafisk projektledare samt Test och
Kvalitetsansvarig.
Fastställt arbete: Genomgång av projektets forlöpande utveckling
Datum: Fastställs löpande
Övriga inplanerade möten
20060619: Tid 09:00 Uppstartsmöte Deisgn & Grafik. (Pulsen, Bergshamra)
20060620: Tid 09:00 Uppstartsmöte Teknik, TV (Pulsen, Göteborg)
Rapportering
Den rapporterande projektdokumentationen består av följande dokument:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektplan
Statusrapport (innehåller status på tid, kostnad, kvalitet och omfattning)
Övergripande statusrapport
Ändringsdokument
Mötesprotokoll
Testprotokoll
Acceptanstest
Avslutsrapport

Samtliga dokument kommer att finnas tillgängliga på RexNet, men kommer även att skickas
till projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. I annat fall skall projektmedlemmarna aktivt
söka upp önskad information.
Risker och sårbarhet
Presenteras senare
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Tid och ekonomi
Projektet kommer att genomföras utifrån fastslaget fastpris och kommer att bedrivas under
tidsperiod som finns angivet för projektets tidplan.
RESULTAT
Samtliga av projektplanens punkter och beskrivningar har uppfyllts. I statusrapporter, som
delvis redovisats i inlämnade rapporter i samband med rekvisitionerna, har resultat beskrivits
och redovisats. En del av denna dokumentation tillhör enbart delprojektet och dess partners
och ansvariga enligt ovan beskrivna delprojektorganisation.
Den förändring som skett jämfört med ovan beskrivna projektplan från 16/5 2006 gäller
tidplanen som förskjutits för fas 2, av de skäl som beskrivits i avsnitt ”2.3 Uppbyggnads- och
genomförarfasen”.

Delprojektledarens beskrivning
I det följande ger delprojektledaren sin syn på delprojektets resultat;

Användarcentrering
I projektet bestämdes redan från börja hur viktig användarnas roll var under framtagande och
utvecklingen av e-tjänsten som skulle byggas.
I delprojektet för Vård och omsorg inom Offe bestämde styrgruppen att man skulle utveckla
e-tjänster för anhöriga och brukare. För att få en bättre förståelse för vilka behov som finns
hos användarna genomfördes en behovsanalys.
Målet med behovsanalysen var att göra en tydlig avgränsning så att projektet visste för vilka
delområden som man skulle utveckla e-tjänster. Koncept är däremot något som har
diskuterats med användarna och resultatet av de diskussionerna presenteras här. Den metod
som tillämpades för att identifiera de behov som finns beskrivs i följande skiss;
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Identifiera målgrupper

Workshop anhöriga 1

Workshop anhöriga 2

Workshop tjänstemän

Workshop personal

Fältstudie/intervju brukare

Workshop referensgrupp

Resultat - delområden

Identifiering av målgrupper
I det första steget identifierades de målgrupper som vi vänder oss till. Det togs då även fram
grunda versioner av användarprofiler som beskriver typiska användare av
e-tjänsterna. Dessa användarprofiler utgicks ifrån i alla workshoparna.
Användarprofiler
Totalt beskrevs sju användarprofiler för brukare och anhöriga. 5 profiler för anhöriga och 2
för brukarna. Varje profil beskriver en typisk användare som representerar en kategori. De
användarprofiler som beskrivs nedan är alltså inte riktiga personer.
De variabler som vi utgick ifrån när vi tog fram användarkategorierna för anhöriga var
följande:
-

Avstånd till brukare
Teknikvana hos anhörig
Relation till brukare (Partner, barn, barnbarn, vän)
Hälsotillstånd (Rel. Pigg, glömsk, fysiska problem)
Hjälpinsatser
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Björn Tomberg, 55 år, barn
Beskrivning
•
Bor i Sandviken.
•
Ensamstående med utflugna barn.
•
Jobbar heltid.
•
Brukaren bor hemma.
•
Relativt pigg.
•
Brukaren har trygghetslarm och städ och tvätt från hemtjänsten.
•
Björn har viss teknikvana.
•
Hjälper till med inköp och en del övriga praktiska göromål.
Skjutsar henne, sjukhusbesök, etc.

Användningssituation
• Har en dator med modem som han använder ibland.
• Har en mobiltelefon och digital TV.
Mål med användningen
• Vill snabbt veta från personalen om något allvarligare har hänt.
• Vill få information från hemtjänst om de har varit hos mamman och om det var något
speciellt när dom var där, t.ex. det är slut på tvättmedel.
• Bättre information från distriktssköterska, läkare och arbetsterapeut om t.ex.
medicinering, tidbokning.
• Information om aktiviteter som kan vara intressanta för mamman, anhörigcenter, etc
• Få fram information om mammans hälsotillstånd. Kontakt med andra anhöriga.

Karin Eriksson, 82 år, partner
Beskrivning
• Bor med sin man i Sandviken
• Har två barn som bor i Göteborg
• Tar hand om mycket själva.
• Brukaren något dement.
• Bara trygghetslarm från hemtjänsten
• Lite kontakt med hemtjänst idag.
• Har ingen dator hemma.
• Låg teknikvana.
Användningssituation
• Kommunikationen med de olika intressenterna sker
till viss del hemifrån. Idag via telefon och brev.
• På sikt kan TVn bli ett kommunikationsmedel.
Mål med användningen
• Enklare att få allmän information från kommunen om hemtjänsten.
• Snabbare kontakt med distriktssköterska och läkare om t.ex. medicinering,
tidbokning, diskutera boende med hemtjänsten,
• Enkelt få information om vad som händer på anhörigcenter, försäkringsfrågor,
fonder, etc.

De variabler som vi utgick ifrån när vi tog fram användarkategorierna för brukarna var
följande:
-

Teknikvana
Hjälpinsatser
Hälsotillstånd (rel. pigg, glömsk, fysiska problem)

52

Ester Klingvall, 88 år
Beskrivning
• Bor själv i Sandviken
• Rullstolsburen. Amputerat ena benet. Ej
dement.
• Mycket hjälpinsatser + larm från hemtjänst och
stöd från ledsagartjänst (t.ex. röda korset).
• Ofta kontakt med sjukgymnaster och
arbetsterapeuter.
• Låg teknikvana.
Användningssituation
• Ingen dator hemma. Använder telefonen ofta.
• Har en digital TV.
Mål med användningen
• Vill känna trygghet i hemmet.
• Vill snabbt kunna få kontakt med t.ex. hemtjänst vid behov.
• Vill ha mer kontakt med släkt och vänner.

Leif Grönvall, 75 år
Beskrivning
• Bor själv i Sandviken
• Änkling och två barn i Uppsala.
• Leif är relativt pigg.
• Trygghetslarm+städ från hemtjänsten
• Ingen direkt övrig kontakt med hemtjänst.
• Varit aktiv i PRO där han gick datautbildning.
• Har en enkel dator hemma.
• Viss teknikvana.
Användningssituation
• Har dator men kommunikationen med de olika intressenterna sker mestadels via
telefon och brev.
• På sikt kan även TVn bli ett kommunikationsmedel.
Mål med användningen
•
•
•
•
•

Vill enkelt kunna ge synpunkter till hemtjänsten om t.ex. de inte har städet ordentligt eller om
dom varit där för kort tid.
Vill kunna läsa på om hemtjänsten och ev ansöka om mer hemtjänst.
Vill enkelt kunna komma i kontakt med primärvården.
Vill ha mer kontakt med släkt och vänner.
Ansöka om och beställa färdtjänst.

Workshops med olika intressenter
Totalt genomfördes fyra workshops med olika intressenter som antingen själva är potentiella
användare eller som har god insikt i användarnas behov. Antalet deltagare i varje workshop
varierade mellan 4 och 12. De olika grupperna var:
-

anhöriga till äldre
anhöriga till barn
personal
tjänstemän
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Vi bedömde att workshop inte var rätt typ av tillvägagångssätt för brukarna själva utan
kompletterade därför med en fältstudie/intervjuer.
Upplägget för varje workshop var likartat. I ett första steg gick vi igenom och förbättrade de
användarprofiler vi tagit fram. Användarprofilerna låg sedan till grund för diskussioner om
vilka behov som typiska användare har.
Resultatet från varje workshop blev en prioriterad lista med behov för anhöriga och brukare.

Anhöriga
Omsorgspersonal
Fältstudie/intervjuer
För att få en direkt kontakt med brukarna genomfördes två fältstudie och ett par intervjuer.
Under fältstudien följde vi med hemtjänsten när de arbetade. Vi följde med på två olika
hemtjänstområden i Sandviken kommun. Detta för att få en bättre insikt i hur brukarnas och
hemtjänstpersonalens situation. Vi genomförde även ett par mer djupgående intervjuer med
brukare samt hade en diskussion med personal på demensboendet.
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Workshop med referensgrupp
Som avslutning genomförde vi en workshop med en referensgrupp som bestod av personer
från de olika grupperna som varit med tidigare. I gruppen ingick två anhöriga, två från
personalen, och två tjänstemän. Denna referensgrupp har vi regelbundet träffat under hela
projektet för att återkoppla det arbetet som utförts.
I den avslutande workshopen gick vi igenom de behov som framkommit tidigare och
grupperade dessa. Sedan gjordes följande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gruppera det som kommit fram i tidigare workshops
Prioritera baserat på användarnytta Brukare med mål – Motverka ensamhet
Prioritera baserat på användarnytta Brukare med mål – Trygghet
Prioritera baserat på användarnytta Anhörig med mål – Brukare ska må bra
Bedöm verksamhetsnytta för de som fått poäng
Identifiera potentiella hinder för de som fått poäng
Diskutera förslag på lösningar/idéer

Resultat
I takt med att andelen äldre ökar i förhållande till andelen arbetsför befolkning finns ett behov
att se över hur äldreomsorgen kan bedrivas på ett mer effektivt sätt. Ett viktigt mål för
samhället är att äldre i framtiden ska kunna bo hemma längre och att man genom detta ska
kunna minska behovet av traditionellt äldreboende. En viktig anledning till detta är att
kostnaden för äldreboende är betydligt högre än om de äldre kan bo hemma.
Under behovsanalysen har det i diskussioner med brukare och anhöriga framkommit att de
själva har ett antal andra övergripande mål:
1. Brukare vill känna sig mindre ensamma
Många brukare känner sig idag ensamma och upplever att de har för lite kontakt med
andra (släkt, vänner, andra brukare, personal).
2. Brukare vill känna trygghet
Trygghet är viktigt när man blir gammal. Man vill veta att man kan få hjälp om något
händer.
3. Anhöriga vill att ”deras brukare” ska må bra
För anhöriga är det viktigaste att ”deras brukare” mår bra. Om brukarna mår bra så
mår också de anhöriga bra. Däremot räcker det inte att brukarna faktiskt mår bra, det
är också viktigt att de anhöriga förstår att så är fallet.

Om man vill uppnå målet att brukare ska kunna bo hemma längre utan att det leder till ökad
ensamhet och otrygghet måste man hitta sätt att motverka ensamheten, öka tryggheten och se
till att anhöriga kan vara säkra på att deras brukare mår bra.
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Den behovsanalys som gjordes pekade på att följande delområden är viktiga att satsa på för
att uppnå användarnas mål.
Information om aktiviteter samt kalender ”Min dag” och ”På gång”
För de som bor hemma kan det ofta bli ensamt. Många brukare träffar sällan släkt och vänner
och vet inte vilka aktiviteter som erbjuds på boendet. Ett sätt att motverka ensamheten kan
vara att göra bättre reklam för aktiviteterna. Även för de anhöriga vore det bra att veta vad
som erbjuds så att man kanske kan gå till boendet tillsammans med brukaren.
Brukarna har kontakt med bl.a. olika typer av vårdgivare. Idag skickas kallelser från vården
via post. Hårvård och fotvård bokar man oftast in själv. Städning sker ofta regelbundet t.ex.
var tredje vecka. Hemtjänstpersonal kommer enligt den uppgjorda biståndsplanen. Brukaren
får själv, eller med hjälp av någon anhörig hålla reda på när saker och ting ska ske. Ett annat
problem är att brukaren inte på förhand vet exakt när t.ex. städning kommer att ske. Det gör
att man ofta tvingas sitta hemma mer än nödvändigt för att ta emot personalen.
Brukarna tycker att det kan vara ett problem att man inte vet när personalen kommer. Man vet
att dom kommer men inte exakt vilken tid. Samtidigt har man förståelse för att tidschemat kan
ruckas när det är saker som inträffar längs vägen. För städning är tiden ofta mer osäker. Gör
att brukarna blir ännu mer låsta vid hemmet.
Någon form av kalender skulle kunna vara till hjälp både för brukare och anhöriga. För
brukaren kan man tänka sig en enklare form där man ser vad som ska hända under veckan,
t.ex. hemtjänstpersonalens besök, aktiviteter, vilken mat som serveras. För den anhöriga
skulle en kalender underlätta vid den egna planeringen, t.ex. när är det lämpligt att besöka
brukaren.
En kalender kan också fungera som grund för att man ska kunna meddela personalen när man
är borta och om man vill tex. avbeställa mat eller insatser från kommunen.
För den anhöriga skulle en kalender underlätta vid den egna planeringen, t.ex. när är det
lämpligt att besöka, kan man följa med på tandläkarbesök.
Räkning
Brukare och anhöriga har ofta frågor kring debiteringen. Man vill t.ex. veta vad hemtjänsten
som man blivit beviljad kostar. För att kunna kontrollera att brukaren får betala efter de
insatser som gjorts under månaden är det viktigt att kunna koppla räkning till de insatser som
verkligen har utförts under månaden och att brukaren kan själv kontrollera uppgifterna på ett
enkelt sätt.
Matsedel
Det visade sig under workshoparna att matsedeln är en viktig information som brukaren vill
kunna se.
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E-tjänster med en informationskälla men med flera gränssnitt
En hel del av den typ av information och tjänster som brukare och anhöriga är i behov av
lämpar sig alldeles utmärkt för att lägga upp i en webbapplikation. Det kan röra allt från vad
som är på gång (kalender), matlistor (inkl avbeställning), aktiviteter på hemmet, information
om bistånd, , information om personalen, etc.
Det är däremot väldigt viktigt att den information som finns i databasen och de e-tjänster som
tas fram måste kunna nås på flera olika sätt. Diskussioner fördes i grupperna och då framkom
det att enbart en webbtjänst inte var det optimala utan det var viktigt med någon annan teknik
för att få ut informationen. Tv ansågs som ett bra alternativ till datorn eftersom de flesta har tv
hemma och är van att använda och förstå den. För brukaren är det väldigt viktigt att det är
oerhört enkelt att nå informationen. Vissa tjänster kanske kan läggas upp i ett enkelt format på
TVn, t.ex. visa upp vem som kommer på besök härnäst, vilken mat som serveras idag, etc.

Integritet
En viktig fråga är naturligtvis den om integritet. Behörighetssystemet måste vara enkelt att
förstå och det måste också vara lätt för brukare att kunna dela med sig av sina rättigheter i
systemet. Annars kommer inte anhöriga att kunna dra nytta av det.

Krav på teknik
När man tar fram nya tjänster för anhöriga och brukare är det viktigt att de blir användbara.
Om man bygger en webbportal måste den vara strukturerad på ett enkelt sätt, det måste vara
en bra sökfunktion och sidorna ska gå att skriva ut på ett bra sätt. Man bör också utgå från att
användarna inte är några datorexperter.

Tv-gränssnitt
Under workshoparna konstaterades att tv:n kunde vara en bra teknik för visande av e-tjänsten
kund- och anhörigportal. Detta för att webbgränsnittet inte ansågs som aktuell för många
brukare idag.
När det gällde tv-gränssnittet gjordes fältstudier för att se hur brukare använde sina
fjärrkontroller till tv:n.

Resultatet från fältstudien
Under fältstudien ville vi se vilka knappar som bäst kunde användas för att brukaren skulle
förstå funktionerna på bästa sätt. Sifferknapparna förstod alla brukare som besöktes medans
däremot färgknapparna som vi från början tänkt använda oss av förstods inte av brukaren.
Pilknapparna visade sig vara ett bra alternativ för att byta sidor och flytta sig upp och ned i
texten. Det visade sig vara viktigt att inte ha för mycket text på varje sida och att textens
storlek var avgörande för brukaren förståelse. De hade svårt att koppla ihop vissa funktioner
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på knapparna tex har de bläddrat fram en sida har de svårt att komma tillbaka till föregående
sidan.
Informationen på en sida bör inte bytas automatiskt utan personen bestämmer själv när den
vill byta sida. Det visade sig att brukaren hade svårt att hitta tillbaka till ursprungssidan om de
bläddrat fram många sidor.
De måste även på ett enkelt sättt förstå hur de skall hantera knapparna utan några större
instruktionsinsatser. Instruktionerna måste tex. omsorgspersonalen kunna ge muntlig och det
måste även finnas en enkel skriftlig instruktion.
Valet föll på denna fjärrkontroll där knapparna är relativt tydliga och de visas även i
gränssnittet för att brukaren lättare skall förstå funktionerna på knapparna.

Utifrån den information som framkom från både workshoparna och fältstudierna och träffarna
med referensgruppen gjordes designförslag fram för både tv- och webbgränssnittet.
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TV-gränssittet på förstasidan ”Min dag”

Webb-gränsnittet på förstasidan ”Min dag”

Testverksamhet Lillvik hemtjänst och äldreboende
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För att kunna testa e-tjänsten på de tänkta användarna valdes Lillvik hemtjänst och boende i
Sandvikens kommun ut som testområde. Vi valde att inte ta med hela boendet på Lillvik utan
de grupper som valdes ut var hemtjänsten, gruppboende, Nyckelpigan och natten. Denna
avgränsning gjordes efter övervägande tillsammans med chefer och projektledaren för att få
bästa möjliga resultat och en mångfald i testerna och för att testerna skulle vara
genomförbara.
Då själva e-tjänsten inte kunde testas på Lillvik utan införande av nya tekniska produkter
såsom planeringsverktyg och stöd för återrapportering började vi med att implementera
Magna cura planering och Mobilis som återrapporteringsverktyg.
Planeringen ligger till grund för hur dagen/rutten blir och skapas med hjälp av uppgifter som
finns i de befintliga verksamhetssystemen i Sandvikens kommun. När den dagliga
planeringen är gjord finns de uppgifterna tillgänglig för brukare och anhöriga att se.
Mobilis ska ge personalen en presentation av ”dagen/rutten” och kommer också vara det
redskap som respektive personal återrapporterar sin dag via.
Implementationen och testerna fortgår fortfarande eftersom det har varit tekniska problem
som upptäckts under tiden de nya systemen har använts. Dessa problem har åtgärdats
eftersom de upptäckts.
Det upptäcktes brister i användningen av de befintliga verksamhetssystemen när planeringen
skulle börja genomföras. Arbetet med att åtgärda dessa påbörjades och fortgår fortfarande.
Processkartläggningar genomförs för att se hur verksamheten såg ut innan införande av den
nya tekniken. Det gjordes två processkartläggningar, en för boendet och en för hemtjänsten.
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Processkartläggning för boende

Processkartläggning för hemtjänst

61

Brukaren i centrum
Den lösningen som valdes bygger på att brukaren och deras anhöriga är i centrum.
Omvårdnadsarbetet skall underlättas och förenklas genom införande av planeringsverktyget
och handenheten. Systemen får inte vara krångliga eller svåra att använda, då kommer inte
datorstödet att användas. Utbildningsinsatserna måste minimeras eftersom det ofta är tidsbrist
och det är stora variationer på datamognad hos omsorgspersonalen.

Teknisk lösning
Den tekniska lösningen för e-tjänsten kan illustreras enligt följande;

Kund- och anhörigservice
Konceptuell skiss över lösning / Generell plattform för e-tjänster

SiteVision
Webb /
Kommunportal

TimeCare

MagnaCura

PortWise
/
Säkerhet

Identitet /
Metakatalog

PortWise
/
Säkerhet

Pulsen
KAP e-tjänst

Procapita

E-legitimation
/ Infratjänst
Raindance
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3.2 e-validering och kompetensutveckling inom vård & omsorg
Delprojektledarens beskrivning
Validering
Validering innebär en värdering av kunskaper och färdigheter som en vuxen person skaffat
sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Regeringens definition lyder: ”Med validering
avser regeringen en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och
kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet”:
Idag genomförs validering inom området vård och omsorg vid Vårdflex, vuxenutbildningen i
Sandvikens Kommun, inom ramen för Omvårdnadsprogrammet mot skolverkets fastställda
mål och betygskriterier. Valideringsprocessen genomförs ”manuellt” och individuellt
gentemot enskild gymnasiekurs. Valideringsprocessen består av kartläggning, självskattning,
individuell arbetsplan, validering såväl teoretisk som praktisk, bedömning av delmål,
komplettering med eventuella kompetensutvecklingsinsatser för att slutligen ge ett betyg i den
aktuella kursen.
Den praktiska valideringen genomförs i samarbete med verksamheterna på ”fältet” där
validanden under ett antal dagar tillsammans med en validerings medbedömare visar sina
kunskaper i förhållande till den specifika kursens mål. Vid Vårdflex finns möjlighet att
kombinera arbete med såväl validering som utbildning. Valideringen behöver dock utvecklas
vidare i syfte att spara tid och resurser för såväl validand, verksamhet och lärare samt att i
högre grad kvalitetssäkra valideringsprocessen i dess olika delar.

IT baserat valideringsverktyg
Inom ramen för VLM och OFFe projektet planeras och utvecklas nu en ny form för validering
och kompetensutveckling via IT - teknik inom kompetensområdet vård och omsorg. Detta
sker genom Mapaz MZ´s validerings- och kompetensutvecklingsplattform och utgångsläget
för valideringen är Yrkeskompetens inom vård och omsorg i förhållande till
Omvårdnadsprogrammets kurser och betygskriterier, i första steget kopplat till yrkesområdet
äldreomsorg och därmed även till ”Kompetensstegens” övergripande syfte.
Valideringsverktyget utformas i tre delar.
• Teoretiskt test
• Praktiskt test
• Praktisk bedömning
Via det Internetbaserade IT-verktyget kopplas direkt åtkomliga kompetensutvecklingsinsatser
till respektive validerat delmål för att fylla de eventuella behov av kompetensutveckling som
finns och därefter ges ett slutgiltigt betyg i den aktuella gymnasiekursen.
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Kartläggning
Behov av kartläggning av individers kunskaper i relation till ett specifikt yrkesområde kan
vara av stort värde inför framtida val av arbetsmarknad och/eller kompetensutveckling.

Arbetsplatslärande
Trots att validering och kompetensutveckling idag sker i en mycket flexibel form såväl i tid
som i rum finns behov av att anpassa både validering och kompetensutveckling till individens
behov. Kompetensutveckling skall kunna genomföras på arbetsplatsen, i hemmet eller på
annan plats där Internet är åtkomligt. Detta i syfte att stimulera det livslånga lärandet och den
kontinuerliga yrkesutvecklingen samt även i tidsbesparande syfte.

Yrkeskompetens inom äldreomsorg
Traditionellt ser vi kompetens inom vård och omsorg med utgångspunkt från Skolverkets
Omvårdnadsprogram och dess struktur. Idag diskuteras på nationell nivå genom
”Kompetensstegen” ett ”omvänt” synsätt att istället utgå från arbetslivets, verksamhetens och
den specifika arbetsplatsens behov av grundläggande och specifik kompetens.
I syfte att tillgodose detta kan kompetensbehov formuleras utifrån nedanstående
kompetensområden. Dessa kan i sin tur kopplas till Skolverkets kursmål och betygskriterier
på samtliga betygsnivåer och läggas in under respektive kompetensområde och därmed
generera betyg i gymnasiekurs.
Yrkeskompetens kan indelas i följande tre områden inom yrkesområdet äldreomsorg:
• Yrkesmässig kompetens ex. arbetsmetoder, hjälpmedel, människans grundläggande
behov mm.
• Strategisk kompetens ex. lagar och organisation, samhällets stöd och service mm.
• Funktionell kompetens ex. pedagogisk förmåga, handlingsalternativ, individuellt
anpassat stöd mm.
• Personlig kompetens ex. helhetssyn, analytisk förmåga, samarbetsförmåga,
flexibilitet mm.
Detta sätt att se på yrkeskompetens är därmed inte låst att hantera endast äldreomsorg utan
kan i sin grundstruktur framledes dels ”kopplas över” till andra yrkesområden inom vård och
omsorg ex. handikappomsorgens olika yrkesområden men även till helt andra yrkesområden
då grundstrukturen i verktygets utformande är oavhängigt ämnes- och yrkesområde.

Plattformen
Målet med den IT - baserade plattformen är att ge individer med reell kompetens inom
yrkesområdet vård och omsorg möjligheter att få sina kunskaper värderade och bekräftade
som formell kompetens i form av Skolverkets kursbetyg. Här kan även andra former av
formella dokument tänkas ex. i form av för verksamhetens specifika intyg eller certifikat.
Plattformen skall utvecklas för att ge validanden möjlighet att utifrån sin egen lärstil och sina
individuella möjligheter dvs. såväl skriftligt som muntligt och praktiskt, beskriva sina
kunskaper och erfarenheter. Validering är en process som måste tas tillvara på ett gott sätt i
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detta verktyg för att målet skall ses som långsiktigt. Idag möter vi ett flertal studerade med läs
och skrivsvårigheter vilket måste beaktas i ett IT - baserat system som hanterar validering och
utbildning. Möjligheter att få text uppläst samt tal inspelat och ”rättat” skall vara lika
självklart som att lösa uppgifterna på traditionellt skriftligt sätt. Att arbeta med
fallbeskrivningar och bilder, videoinspelade fall, möjlighet att beskriva sina kunskaper genom
att rita, samt att praktiskt få visa hur man arbetar mm. ger större möjligheter att ta tillvara den
enskilde individens lärstil och därigenom nå de reella kunskaperna.

Yrkeskompetens inom Vård och omsorg
Yrkeskompetens
Yrkesmässig

Strategisk

Funktionell

Exempel:

Personlig

Exempel:
Exempel:

Grundläggande behov
Arbetsmetoder
Hjälpmedel
Geriatrik
Genus
Kultur
Arbetsmiljö
Teknik

Exempel:
Lagar och organisation
Samhällets stöd
och service

Rehabilitering
Hälsa
Pedagogisk förmåga
Stöd utifrån individens
behov, resurser och
önskemål
Handlingsalternativ

Helhetssyn
Människosyn
Empati
Etik
Flexibilitet
Kommunikation
Ansvar
Analysförmåga
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Verktygets grundstruktur för validering
Teoretiska test
Den teoretiska valideringen sker i plattformen genom ”frågebatterier” med flera givna
svarsalternativ, generellt sätt ett ”rätt – fel” system. Här skall möjlighet finnas att få frågorna
upplästa. Eventuell möjlighet att även lämna svarsalternativ i muntlig form kan diskuteras.
Detta är ett snabbt genomförbart samt självrättade verktyg. Validanden får snabbt bekräftelse
på sina kunskaper samt vilka områden som ev. behöver kompetensutvecklas vilket därefter
sker direkt via plattformen.
Dagsläge:
Utifrån de studiehandledningar och utbildningsmaterial som redan idag finns vid
vuxenutbildningens ”Vårdflex” verksamhet kan detta material efter omarbetning läggas in i
systemet. En lärare inom vård och omsorg arbetar under perioden april 2006 t.o.m. juni 2006
med denna omarbetning för utformning av en pilot. En person med IT kompetens har anställts
och får utbildning i Mapaz MZ´s verktyg för att därefter kontinuerligt lägga in materialet i
verktygets datasystem.
Praktiska test
Även den praktiska valideringen sker i plattformen. Här krävs dock en testledare som enligt
en given manual ”rättar” och snabbt ger feedback på de uppgifter, fallbeskrivningar mm. som
genomförs. Här skall verktyget även kunna hantera möjligheterna att rita, skriva och muntligt
beskriva svar.
Valideringen i denna form sker utifrån olika case (fallbeskrivningar), videoinspelade
fallsituationer, bilder, bildspel och virtuella lösningar.
Dagsläge:
Här behöver redan befintliga fallbeskrivningar revideras och utvecklas, manuskript för att
videoinspela fallsituationer utvecklas, skådespelare hittas, bilder och bildspel skapas samt
undersöka och utveckla formerna av virtuella möjligheter i samarbete med Högskolan i
Gävle. Två studenter vid Högskolan Gävle har i dagsläget startat ett specialarbete inom sin
datavetenskapliga utbildning med delar av detta arbete.
Praktisk bedömning
Den reella vård- och omsorgsmiljön i form av en fullt utrustad lägenhet ger möjlighet att
validera praktiska kunskaper som behöver visas i realtid. Ex. lyft och förflyttningsteknik,
grundläggande praktiska moment inom vård och omsorg, förhållningssätt och bemötande,
olika handlingsalternativ utifrån aktuella situationer osv.
Lägenheten utrustas med teknik bl.a. i form av webbkamerasystem. Testledaren kan antingen
finnas med i ”rummet” eller överblicka validanden på avstånd via webbkamerasystem.
Testledaren kan även finnas i en annan del av staden, landet eller kanske till och med i annat
land.
Konkreta beskrivningar av uppgifter som skall genomföras i lägenheten finns tillgängliga via
IT - teknik så validanden klart kan uppfatta vad som skall visas för testledaren. Även här sker
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bedömning av testledaren utifrån en given manual och validanden ges möjlighet till
kompetensutveckling via plattformen i de fall detta är nödvändigt.
Den reella vård- och omsorgsmiljön kan på sikt byggas i form av ett virtuellt rum, liknande ett
dataspel, där validanden själv kan styra och påverka olika handlingsalternativ, välja ex.
hjälpmedel i olika situationer och se konsekvenserna av sina val. Validanden kan ex. ta sig
vidare i detta system genom att välja ”rätta” handlingsalternativ i olika situationer.

Dagsläge:
En lägenhet är under utformande som med hjälp av IT - baserad teknik, webbkameror,
handdatorer, mobiltelefoner mm. ger möjligheter att utföra praktiska moment som uppstår i
det egna hemmet. Såväl Cisco som Pulsen arbetar tillsammans med Mapaz MZ för
utformningan av tekniken. Här kommer att finnas såväl sovrum som kök och badrum.
Denna lägenhet kan med fördel även tillgodose behov av metodrumsfunktion för
vuxenutbildningens ”Vårdflex verksamhet” samt för äldre- och handikappomsorgens
fortbildningsinsatser.
På längre sikt kan denna lägenhet utformas som ett virtuellt rum. Detta kräver dock såväl
teknisk kompetens som ekonomiska insatser för att realiseras. Förhoppningsvis kan detta
genomföras på längre sikt och kan då med fördel vara ett komplement eller alternativ till den
reella lägenheten.

Koppling av valideringsresultat mellan verktygets tre delar för validering
Det TI- baserade verktygets tre valideringsdelar skall i sin struktur direkt efter avslutad
validering klart visa validanden resultatet av genomförd validering i form av betyg på
samtliga genomförda kursmål. Respektive kursmåls betygsnivå styrs av Skolverkets
kursplaner och betygskriterier och skall därmed i sin struktur hantera betygsnivåerna Icke
godkänd, Godkänd, Väl godkänd samt Mycket väl godkänd. I de fall något eller några
kursmål inte generar ett betyg skall validanden erhålla en individuell
kompetensutvecklingsplan för det specifika kursmålet direkt i verktyget.

Verktygets grundstruktur gällande kompetensutvecklingsinsatser
Inom samtliga ovanstående tre valideringsmetoder skall kompetensutvecklingsinsatser
kopplas direkt via plattformen under samtliga kursmål inom ramen för de olika
kunskapsmålen. Detta innebär att den studerande kan genomföra sin individuella
kompetensutveckling var och när det passar individen bäst, på arbetsplatsen eller hemma.
Verktyget skall även här tillgodose de studerandes olika lärstilar i sin struktur. Handledning
skall finnas tillgänglig via IT- teknik, Testledare, under kompetensutvecklingsinsatsen.
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E -V a lid e r in g o c h K o m p e te n s u tv e c k lin g
V a lid e r in g
V A L ID E R IN G

T e o r e tis k a te s t
•F rå g o r
•D ra g a n d d ro p
•m m

B e d ö m n in g v ia
p la ttfo r m
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P r a k tis k a te s t
•C a s e
•V id e o
•B ild e r

” L ä g e n h e te n ”
T e k n is k a
lö s n in g a r

B e d ö m n in g a v
T e s tle d a r e

B e d ö m n in g a v
T e s tle d a r e

E-Validering och Kompetensutveckling
Validering Yrkeskompetens
Betyg delmål
Yrkesmässig

Validering
Ev. Utbildning
Betyg delmål

Betyg delmål
Strategisk

Validering
Ev. Utbildning
Betyg delmål

Betyg delmål
Funktionell

Validering
Ev. Utbildning
Betyg delmål

Betyg delmål
Personlig

Validering
Ev. Utbildning
Betyg delmål

Betyg
Yrkeskompetens
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Kompetensutvecklingscentrum
Ett kompetensutvecklingscentrum skall byggas för de Testledare som kommer att hantera
såväl validering som handledning i kompetensutvecklingsinsatserna. Dessutom kommer
verktygets innehåll att ständigt att behöva revideras och uppdateras för att vara aktuellt i
förhållande till aktuella styrdokument samt verksamheternas föränderlighet.

Testbed
Det är av största vikt att detta verktyg utformas tillsammans med användare för att på detta
sätt nå ett gott och hållbart system på sikt. Under utvecklingen av detta validerings- och
kompetensutvecklingsinstrument skall därför en testbed kontinuerligt arbeta med verktygets
användarvänlighet som mål. Detta innefattar såväl utformningen av de specifika delarna för
de olika formerna av validering och kompetensutveckling som enkelheten i användning av
systemet ex. inloggning, utvecklingsplan, sammankoppling mellan verktygets olika
valideringsformer osv. samt testledarnas funktion och tillgänglighet.
Tre våningar vid Kremlans särskilda boende för äldre är plattformen för denna testbed. Vid
denna verksamhet skall finnas datorer där personalen inom ramen för sin arbetstid ges
möjlighet att testa verktyget i sin helhet och ge feedback till projektutvecklarna för att på
bästa sätt nå ett användarvänligt instrument.

Framtid
Verktyget skall i sin basstruktur även kunna ”kopplas över” till andra specifika yrkesområden
inom verksamhetsområdet vård och omsorg. Ex. demensomsorg, personal inom olika former
av handikappomsorg såsom personlig assistent, personal inom psykiatri, personal inom
omsorger om begåvningsmässigt funktionshindrade, personal inom öppen och sluten sjukvård
osv. osv. Verktyget skulle även kunna ”kopplas över” till helt andra yrkesområden som inte
befinner sig inom ramen för vård och omsorg.
Ett väl utformat basverktyg för validering inom vård och omsorg kan byggas på gentemot
andra länders kunskapsstöd inom vård och omsorg. Då verktyget arbetar utifrån
yrkeskompetens i samverkan med formella kurser finns möjlighet för andra länder i Europa,
och kanske även andra delar av världen, att bygga in specifika riktningar gällande
yrkeskompetens.

Omvårdnadsprogrammets kursutformning idag i Sandvikens Kommun
Omvårdnadsprogrammet är ett yrkesförberedande program på gymnasial nivå och består idag
av nedanstående kurser. Samtliga kurser i Steg 1 samt Steg 2 plus minst 400p i Steg 3
motsvarar grundläggande behörighet för arbete inom vård och omsorg i Sandvikens kommun.
En kurspoäng inom gymnasieskolan motsvarar en klocktimme om 60 minuter.
Steg 1
Vård- och omsorgsarbete 200p
Etik och livsfrågor 100p
Människan socialt och kulturellt 100p
Medicinsk grundkurs 100p
Arbetsmiljö och säkerhet 50p
Psykologi A 50p
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Datorkunskap 50p
Svenska A 100p
Mattematik A 100p
Samhällskunskap A 100p
Steg 2
Omvårdnad 150p
Social omsorg 150p
Steg 3
Den studerande väljer efter eget intresse och behov minst 400p av följande kurser:
Detta kursutbud genomförs idag i distansform i samarbete med vuxenutbildningen i Gävle
Kommun samt Älvkarleby Kommun
Folkhälsokunskap 50p
Geriatrik 100p
Hemsjukvård 100p
Hälsopedagogik 50p
Psykiatri 200p
Lindrande vård 100p
Rehabilitering och habilitering 100p
Sjukvård 200p
Socialpsykiatri 100p
Utvecklingsstörning och funktionshinder 200p

Pilot
Avsikten är att under våren 2006 skapa en pilot i Mapaz MZ för såväl validering som
kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för Omvårdnadsprogrammet. Piloten kommer att
beskriva validering och kompetensutveckling inom de tre formerna Teoretiska test och
kompetensutveckling, Praktiska test och kompetensutveckling samt Praktisk bedömning och
kompetensutveckling i lägenheten. Piloten kommer i första fasen att gestalta delar av kursen
Vård- och omsorgsarbete 200p.

Avgränsning under vårens arbete
Kursen Vård- och omsorgsarbete 200p är den kurs som ligger till grund för prototyparbetet.
Kursen är indelad i fem kunskapsmål. Varje kunskapsmål består i sin tur av flera
underliggande kursmål som utifrån Skolverkets betygskriterier på olika sätt är kopplade till
betygskriterierna Godkänd, Väl godkänd samt Mycket väl godkänd.
Inom såväl validering som kompetensutveckling skall verktyget kunna ”mäta av” samtliga
dessa betygskriterier i förhållande till de olika kursmålen och dess betygskriterier och därefter
”leverera” en individuell kompetensutvecklingsplan som beskriver den enskilde individens
behov av utbildningsinsatser som är aktuella i förhållande till enskilda kursmål.
Piloten kommer att beskriva Kursmål 2 ”Praktiska moment inom vård och omsorg” i kursen
Vård- och omsorgskunskap 200p. Denna del av kursen beskriver såväl samtliga tre former av
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validering och kompetensutveckling som samtliga betygskriterier och lämpar sig därav väl för
att ge en god bild av struktur, upplägg och genomförande av validering och
kompetensutveckling i verktyget.

Tidsplan
Målet är att Kursmål 2 i kursen Vård- och omsorgskunskap ”Praktiska moment inom vård och
omsorg” skall vara klar för testbeden och färdigställd under augusti 2006 med såväl
validering som kopplad kompetensutveckling till respektive kursmål. Under december 2006
planeras hela kursen Vård- och omsorgskunskap 200p vara testad och färdigställd i verktyget.
Därefter påbörjas det långsiktiga målet att utveckla Omvårdnadsprogrammet i sin helhet, se
ovanstående kurser, i verktyget utifrån prototypens mall.
Mars 2006
• Utvecklande av grundstrukturen för verktyget för att möta behovet av de tre formerna
för validering och kompetensutveckling i samverkan med Mapaz MZ.
• Fortsatt utvecklande av material parallellt med verktygets grundstruktur i samverkan
med Mapaz MZ och lärare inom vård och omsorg inom ramen för VLM institutets
medverkande kommuner.
April - Juni 2006
• Fortsatt utvecklande av material som kontinuerligt läggs in i systemet i samverkan
med lärare inom vård och omsorg inom ramen för VLM institutets medverkande
kommuner. I dagsläget arbetar en vårdlärare vid Vårdflex i Sandviken ca 40% med
detta arbete.
• Utvecklande av lägenheten som plats för validering och kompetensutveckling i
samverkan med Mapaz MZ samt Cisco.
• Prototypen klar i slutet av juni.
Augusti 2006
• Tesbeden startar sitt arbete för utvecklad användarcentrering av verktyget.
December 2006
• Prototypen för kunskapsmål 2 i kursen Vård- och omsorgsarbete 200p är färdigställd.
Januari 2007 – framåt
• Arbetet fortskrider med utvecklandet av hela kursen Vård- och omsorgskunskap 200p
utifrån prototypen som grundstruktur. Målet är att denna kurs skall vara färdigställd i
Mapaz MZ´s verktyg under juni 2007.
• Därefter fortsatt utveckling av övriga 21 kurser inom ramen för
Omvårdnadsprogrammet.

Förutsättningar för prototyparbetet gällande validering och
kompetensutveckling:
Teoretiska test:
• Utveckla verktyget för att mäta av samtliga kursmål inom kunskapsmålet.

72

•
•
•
•
•

Utveckla verktyget för att mäta olika betygskriterier inom kursmålet.
Utveckla möjligheter till muntligt upplästa frågor och svarsalternativ samt möjligheten
för validanden att lämna sitt svar muntligt i systemet.
Utveckla verktyget för att ge möjlighet att skriva in svarsalternativ.
...
…

Praktiska test:
• Utveckla manuskript för videoinspelade sekvenser.
• Utveckla material förr övriga case.
• Utveckla ”rättningsmanualer” för testledare kopplat till de specifika casen.
• Utveckla verktyget för att mäta av samtliga kursmål inom kunskapsmålet.
• Utveckla verktyget för att mäta olika betygskriterier inom kursmålet.
• Utveckla möjligheter till muntligt upplästa och virtuellt utformade case med möjlighet
att lämna muntliga svar i systemet/till testledaren.
• Bygga upp testledarens funktion för validering och handledning vid utbildning.
• ...
• …
Praktisk bedömning:
• Utveckla lägenhetens behov av anpassad IT - teknik.
• Utveckla material och uppgifter.
• Utveckla ”rättningsmanualer” för testledaren.
• Bygga upp testledarens funktion i ”rummet” samt i förhållande till ”rummet” för
validering och handledning vid utbildning.
• ...
• …
Övriga förutsättningar:
• Gemensamma definitioner av begrepp som används i verktyget.
• Kortare dataintroduktion för användare av verktyget.
• Testvariant av verktyget för användare ex. i form av bildspel.
• Utveckla den totala mätfunktion mellan de tre systemens delar i syfte att sätta betyg på
helheten.
• Utvärderingar kopplat i systemet av de tre valideringsformerna.
• ...
• …
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Samarbete med lärare inom vård och omsorg
Under utvecklandet av material till både validerings- och utbildningsdelar krävs förutom
samarbetet med lärarna vid Vårdflex i Sandvikens kommun ett samarbete med VLM´s övriga
kommuner och deras lärare inom vård och omsorg.

Samarbetspartners
Uppsala universitet
Högskolan i Gävle, Professor Ingemar Wedman
Mapaz AB
Multitude AB
Volvo Competense Skövde
Cisco Systems
Lärare vid Vårdflex i Sandvikens kommun
Lärare vid Vuxenutbildningens Omvårdnadsprogram i Uppsala, Bollnäs samt eventuellt
övriga kommuner inom ramen för VLM

Arbetsmaterial för ett kunskapsmåls grundstruktur.
Kunskaps mål 2:
Praktiska moment inom vård- och omsorgsarbete.
Mål:

Ha kunskap om omvårdnad och social omsorg samt ha erfarenhet av
grundläggande vård och omsorg.
Ha kunskaper om och erfarenhet av att utföra munvård och förstå betydelsen av
egenvård.
Ha kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska,
estetiska och miljömässiga utgångspunkter.

Betygskriterier:
G:

Utför med handledning och tillsammans med andra vård- och omsorgsuppgifter
med utgångspunkt från att varje människa är unik.
Beskriver och diskuterar hur organisation, hygien och ergonomi kan påverka
vård och omsorg

VG:

Utför i samspel med andra vård- och omsorgsuppgifter och begär vid behov
adekvat stöd och hjälp.
Uppfattar och formulerar andras behov av vård och omsorg.

MVG:

Finner och prövar alternativa lösningar tillsammans med andra i vård- och
omsorgssituationer.
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Teoretiska test
Grundläggande behov
För att kunna leva ett gott liv behöver vi människor få våra olika behov tillgodosedda.
Holistiska teorier beskriver människan som helhet. Den teori som framför allt används inom
vård och omsorg är Maslows behovsteori, den så kallade behovstrappan.
1. Vilka är människans grundläggande behov enligt Maslows behovsteori?
a. Fysiska behov eller biologiska behov
b. Behov av säkerhet eller trygghet
c. Behov av gemenskap med andra människor
d. Behov av att känna sig respekterad och uppskattad för sin person
e. Självförverkligande
f. ...
g...
Betygskriterier: G
1. Vad innebär Maslows behovsteori för den enskilde människan?
A. Fysiska eller biologiska behov
a. Äta
b. Sova
c. Andas
d. Röra sig
e. ...
f. ...
B. Behov av säkerhet eller trygghet
a. Känsla sig trygg och stabil i vardagen
b. Känna sig trygg hemma
c. Känna sig trygg i sitt boende
d. Känna sig trygg….
e. ….
f. ….
C. Behov av gemenskap
a. Ha kontakt med andra
b. Känna vänskap med andra
c. Känna kärlek
d. ....
e. ....
D. Behov av att känna sig respekterad och uppskattad
a. Få uppmärksamhet för sin person och bli respekterad för vad man
gör och tycker.
b. ....
c. ....
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E. Självförverkligande
a. Få möjlighet att själv skapa något av egen kraft.
b. Få möjlighet att använda sina inneboende resurser.
c. ….
d. ….
Betygskriterier:G

Allmänmänskliga behov
Att känna till människans olika behov både som sjuk och frisk är den grundläggande
förutsättningen för att kunna ge andra människor omvårdnad och omsorg
1. Vad innebär begreppet ”allmänmänskliga behov”?
a. Behov som gäller alla människor oavsett kultur.
b....
c....
Betygskriterier: G
2. Människors grundläggande behov kan delas in i fyra olika grupper, både då vi
uppfattas som friska och som sjuka. Behov som är gemensamma hos alla människor.
Vilka är dessa fyra grundläggande typer av behov?
g. Fysiologiska behov
h. Psykologiska behov
i. Sociala behov
j. Kulturella behov
k. ....
l. ....
Betygskriterier: G

3. Varför är det viktigt att känna till brukarens, individens behov?
m. För att kunna tillgodose individens behov av individuell vård och omsorg av
god kvalitet.
n. ....
o. ....
Betygskriterier: VG

Omvårdnads- och omsorgsprocessen
Allt arbete inom vård och omsorg har sin grund i att arbetet organiseras på ett systematiskt
sätt. Detta görs utifrån den så kallade omvårdnads- respektive omsorgsprocessen
1. Omvårdnads- och omsorgsprocessen är uppbyggd av olika faser.
Ange dessa faser och sätt dom i rätt ordning i förhållande till processen.
a. Behovsbedömning, Bestämning av behov
b. Planering av insatser
c. Genomförande, Åtgärder
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d. Utvärdering
e. ….
f. ….
g. ….
Betygskriterier: G

Praktiska test
Grundläggande och allmänmänskliga behov
Videosekvenser och/eller virtuella lösningar
Utifrån fallbeskrivningen/fallbeskrivningarna skall du beskriva och formulera individers
grundläggande behov utifrån de fyra grundläggande behovsgrupperna:
• Fysiologiska behov
• Psykologiska behov
• Social behov
• Kulturella behov
Betygskriterier:
VG:
Uppfattar och formulerar andras behov av vård och omsorg.
MVG:

Finner och prövar alternativa lösningar tillsammans med andra i vård- och
omsorgssituationer.

Stöd och hjälp i hemmet.
Fallbeskrivning:
Svea Persson är 81 år och änka sedan många år tillbaka. Hon bor i en tvårumslägenhet två
trappor upp centralt i staden. Hyreshuset hon bor i har hiss. Svea har alltid klarat sig själv men
ibland har hennes dotter Elisabeth, som bor i samma stad, hjälpt henne med bl.a. tyngre
städning.
Svea har just kommit hem från sjukhuset där hon vårdats för en lårbensfraktur efter att ha
halkat på trappan utanför sin bostad. Innan hon åkte hem från sjukhuset talade Svea med sin
dotter Elisabeth som då lovade att hjälpa henne med allt hon skulle ha behov av hemma.
Svea har inte riktigt kommit igång efter sin sjukhusvistelse. Hon har svårt att resa sig, att stå
längre stunder samt att gå längre sträckor. Till sin hjälp har hon fått en rullator.
Sedan Svea blev änka har hon regelbundet träffat sina tre närmaste väninnor. De träffas flera
gånger i vecka och brukar ibland göra mindre resor tillsammans i pensionärsföreningens regi.
Dessutom tar de dagliga promenader tillsammans.
Nu har Elisabeth fått extra arbetsuppgifter på sitt arbete och barnen kräver lite mer tid än
vanligt så hon tycker inte att hon har tid att hjälpa sin mamma tillräckligt. Svea ringer till
kommunens behovsbedömare inom äldreomsorgen och önskar hjälp.
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Arbeta med följande frågeställningar utifrån det givna fallet:
1. Vilka former av stöd och service kan erbjudas Svea som socialt bistånd enligt
Socialtjänstlagen?
2. Vilka behov anser du att Svea har idag i sin tillvaro utifrån de fyra
grundläggande behovsgrupperna?
3. Ge förslag på och motivera olika former av stöd och hjälp i hemmet som Svea
kan ha behov av för att kunna bo kvar i sin lägenhet.
4. Formulera och motivera behov som Svea kan få tillgodosedda på annat sätt även
genom Socialtjänstlagens försorg.
Betygskriterier:
VG:
Uppfattar och formulerar andras behov av vård och omsorg.
MVG:

Finner och prövar alternativa lösningar tillsammans med andra i vård- och
omsorgssituationer.

Omvårdnads- och omsorgsprocessen
Fallbeskrivning:
Utifrån fallbeskrivningen skapa en omvårdnads- omsorgsprocessens med dess fyra olika
faser.

Betygskriterier:
VG:
Uppfattar och formulerar andras behov av vård och omsorg.
MVG:

Finner och prövar alternativa lösningar tillsammans med andra i vård- och
omsorgssituationer.

Praktisk bedömning
Kunskapsmål 3A
Praktiska moment
• Hygien
Kunskapsmål 3B
Praktiska moment
• Sänglägeskomplikationer
Kunskapsmål 3C
Praktiska moment
• Mat och dryck
Kunskapsmål 3D
Praktiska moment
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•

Uttömningar

Kunskapsmål 3E
Praktiska moment
• Iakttagelser och kontroller över grundläggande kroppsfunktioner
Kunskapsmål 3F
Praktiska moment
• Munvård
Kunskapsmål 3G
Praktiska moment
• Ergonomi, förflyttningar och arbetsställningar
• Kroppspråk
• Bemötande
G:

Utför med handledning och tillsammans med andra vård- och omsorgsuppgifter
med utgångspunkt från att varje människa är unik.

VG:

Utför i samspel med andra vård- och omsorgsuppgifter och begär vid behov
adekvat stöd och hjälp.

MVG:

Finner och prövar alternativa lösningar tillsammans med andra i vård- och
omsorgssituationer.

M eto dlä ge n he t

H ög bo väg en 56
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Utvärdering av andra testomgången vid testbed Kremlan våren 2007
Projekt e-Validering och kompetensutveckling inom vård och omsorg

Tester
Under perioden februari till och med början av mars 2007 har uppföljande tester av såväl
verktyg som material genomförts. Totalt 18 personer har registrerat sig i Mapaz MZ för att
delta i testbeddsarbetet. Under testerna har projektassistent Göran Larsson funnits på plats för
att vid behov ge handledning. Tid för genomförande av denna testperiod har skett i
överenskommelse med verksamhetschefen på Kremlans särskilda boende våningarna 4-6 och
testpersonerna fick själva boka in sig på personliga tider, detta för att uppnå en bättre
anpassning än vid tidigare test utifrån föregående utvärdering. Den muntliga uppföljningen
samordnades med gruppernas ordinarie personalmöte.
I denna testomgång har det teoretiska testet stått i fokus och genomförts utifrån två delmål i
kurs Vård- och omsorgsarbete 200p. Delmål lagar och organisation samt grundläggande
behov. En digital utvärdering har skapats i direkt anslutning till testtillfället, nåbar direkt i
verktyget och som en del av det genomförda testet.
I utvärderingen har varje deltagare besvarat frågeställningarna med ja alternativt nej och med
ett fåtal egna kommentarer. Totalt har 18 personer besvarat utvärderingsfrågorna varav endast
7 personer har valt att skriva egna kommentarer. Utvärderingsfrågorna är omarbetade sedan
förra testtillfället.
En muntlig uppföljning med testpersonerna har genomförts vid två tillfällen, den 27 februari
samt den 28 februari av projektutvecklare och projektassistent i syfte att få fler kommentarer
än vad som framkommit i den digitala utvärderingen. Vid varje träff har sammanlagt 6
personer deltagit.
Tekniken, ex. inloggning samt styrningar av information i systemet har vid detta testtillfälle
fungerat utan problem.

Utvärdering
Följande är en sammanställning av både skriftliga och muntliga kommentarer som
framkommit från aktuella testpersoner vid Kremlans särskilda boende för äldre.
Verktygets system
• Bra, att inte behöva ”rulla” bilden.
• Bra att det gick snabbare att svara på frågorna denna gång. Det gick snabbare för att
frågorna var omarbetade.
• Vilken skillnad från förra testet! Här gick det undan och jag kan känna att det finns
en vinst med att jag inte behöver fundera för länge. Om jag kan svara fort så tror i alla
fall jag att mina spontana svar bättre speglar mina kunskaper och mitt sätt att arbeta
jämfört med om jag sitter i en timme och funderar fram ” mitt bästa arbetsjag ”.
Roligt!
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Användarvänlighet
• För mig som är van vid datorer är det här ett jättebra sätt att validera på. Kan dock
vara svårt om man inte har jobbat så mycket med datorer.
Innehåll och utformning av frågor
• I vissa frågor var det lite för mycket att läsa. Ska vara lagom!
• Klart mycket bättre test än föregående test.
• Frågorna mera kortfattade, lättare att förstå
• Tydligare frågor.
• Bättre med färdiga svarsalternativ.
• Språket i frågorna är bra, det är viktigt att tänka på vid dubbelspråkighet.
• Bra med bundna svarsalternativ.
• Kommentarerna på utvärderingsfrågorna ska kunna skrivas även om man svarat, ja.
• Frågorna om olika behov, det kändes inte som bara ett alternativ kunde vara rätt,
kunde kanske vara bra att få svara på en sådan fråga med egna ord.
• Om det blir för många frågor samma typ i rad, liknande förkortningsfrågorna på
lagarna så blir det inte bra.
• Lagarna, det måste finnas frågor som visar att man vet innehållet i dem också.
• För många ”fall” förra gången svårt att veta hur mycket man ska svara.
• Mycket roligt, har 2 stycken kommenterat.
Frågor med problem
• Frågorna om olika behov, var svåra, man tyckte att flera svarsalternativ kunde
vara rätt, svårt att urskilja endast ett rätt svar. Speciellt gäller det frågorna ang.
psykologiska och emotionella behov.

Inriktning på fortsatt arbete
Arbetet fortskrider närmast kring vidareutveckling av frågekonstruktion i såväl det teoretiska
testet som i det praktiska testet. Därutöver intensifieras arbetet kring frågematerialet i
förhållande till den praktiska bedömningen i metodlägenheten som testbedden kommer att
genomföra under maj månad.

Synpunkter på systemet
Vid analys av tespersonernas resultat kan testledaren se vilka frågor som är felaktigt
bevarande med fortfarande saknas möjligheten att komma åt testpersonernas hela
svarsmaterial, dvs. möjligheten att lätt åtkomligt se vilket svarsalternativ som angivits på
respektive fråga. Detta gäller såväl frågeställningar i det teoretiska testet som i utvärderingen.
Detta ger oss ingen möjlighet att snabbt korrigera eventuella fel i frågekonstruktionen.
Möjlighet finns i systemet att nå statistik gällande svarsfrekvensen samt om svaret som givits
är rätt eller fel vilket ger en bra översikt över hur testpersonernas svarat.
Vi bör fortsättningsvis även fundera kring vilken typ av frågor som är bäst lämpade för att
mäta kunskap ex. skriftliga frågeställningar, bilder osv.
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Slutsatser av testtillfället från projektledningen
Detta testtillfälle stärker ytterliggare tidigare åsikter om att det IT-baserade verktyget kan
fungera mycket väl för validering av reella kunskaper och erfarenheter inom yrkesområdet
vård och omsorg.
I samband med såväl de olika testtillfällena som vid de muntliga uppföljningar som
genomförts har testbedden tydligt uttryckt sin mycket positiva ställning till både möjligheten
att få delta i detta projekt som värdet av att mäta kunskap i digital form. Samtliga testpersoner
ser fram emot möjligheten att genomföra praktisk validering i realtid i den metodlägenheten
som är under utveckling. Lägenheten beräknas färdigställd under vecka 12 och testperiod för
validering i metodlägenheten är i dagsläget preliminärt planerat till i mitten av maj 2007.
Vid detta testillfälle har 18 personer registrerat sig som testpersoner vilket är fler än vid förra
tillfället. Av dessa kan uppmärksammas de två personer som var helt dataovana men efter
handledning och genomfört test uttryckte dessa personer att ”det var mycket roligt”.
Testet visar också vikten av att fortsätta arbeta med tidigare nämnda utvecklingsområden och
vägval för att nå såväl utveckling av verktygets system, tillgång till statistik,
användarvänlighet samt utformning av frågor och dess konstruktion.
God tidsplanering tillsammans med verksamhetschef och testpersoner är en förutsättning för
att få ett så stort testunderlag som möjligt.
En ny referensgrupp bestående av representanter för pedagoger inom vård och omsorg,
verksamhetschefer från området samt ansvariga för interna utbildningssatsningar inom
kommunens vård och omsorgsverksamhet är under upp start. Preliminärt planeras ett första
möte i samband med metodlägenhetens färdigställande i slutet av mars 2007.
Målet för Offe-projektet ”E-validering och kompetensutveckling inom vård och omsorg” är
att utveckla hela kursen Vård- och omsorgsarbetet 200p för validering med färdigställande till
sommaren 2007. Därefter vidtar arbetet med kompetensutvecklingsdelen som beräknas färdig
till slutet av december 2007.
Forskningsledare
Marianne Andrén
Projektutvecklare
Ann-Sofi Eliasson
Projektassistent
Göran Larsson
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3.3 Lärprocesstöd och digitala lärobjekt – ”Uppdraget”
Det tredje av de e-koncept som processades fram i analysfasen, och som kom att bli ett av två
projekt som fortsatte för ”spening” erhöll arbetsnamnet ”Uppdraget”. Delprojektet evalidering och kompetensutveckling inom vård & omsorg drivs vidare och finansieras av
Sandvikens kommun och dess Centrum för Vuxnas Lärande. Delprojektet Uppdraget har haft
Uppsala kommun och dess Pedagogiskt IT-centrum, som är medlemskommun i VLMinstitutet, som ansvarig. Uppsala omfattas ju inte av EU Mål 2 Norra, och delprojektet har
heller inte erhållit någon finansiering från OFFe-projektet. Däremot har resultatet och idéerna
från detta delprojekt redovisats och ”knådats” i OFFe-projektets styrgrupp, vilket inneburit att
dess erfarenheter kunnat tillskrivas det samlade projektet.

Delprojektledarens beskrivning
Ett av utvecklingsområdena för OFFe-projektet rör VLM-institutets klassiska fokus; nämligen
utvecklandet av IT-stödet för barn- och ungdomsskolan.
Det EU-projekt som initierade VLM-institutet utvecklade första versionen av den
utbildningsplattform som i dag säljs som Rexnet. Då, 1999-2002, handlade denna och andra
plattformar för skolan om stöd för information och kommunikation. Detta kan, tillsammans
med det skoladministrativa systemet, ses som en basnivå på byggandet av ett sammanhållet,
rationellt system för den pedagogiska verksamheten.
Under ett par år har nu fokus legat på dokumentation. Olika hjälpmedel för främst
upprättande och handhavande av individuella handlingsplaner, IUP, erbjuds på marknaden.
En rationell hantering av dessa verktyg förutsätter basnivån.
Nu och framöver ligger fokus på den direkta pedagogiska situationen. Här handlar det bland
annat om att ha verktyget som gör det möjligt att i vardagen individualisera undervisningen på
ett rationellt sätt, att låta varje elev få möjlighet att påverka formerna för sitt lärande i
proportion till just den elevens rådande förmåga, att ha en rationell hantering av de digitala
formerna av lärmaterial, lärobjekt, som tillkommer i allt större utsträckning och att ge
föräldrar reella möjligheter att få ett grepp om lärprocessen i skolan och sitt eget barns
situation och stödbehov.
När denna tredje nivå tillförs de två övriga får vi ett sammanhållet system för skolan som
motsvarar det man i en del andra branscher kallar för ett produktionssystem.
Delprojektet lärande arbetar med dessa utmaningar. Det största utvecklingsarbetet ligger på
den tredje nivån och dess samspel med de två övriga.
Med utgångspunkt från detta dokument, workshops och djupintervjuer med personer
verksamma i skolan, togs under andra halvåret 2005 en kravspecifikation fram på en modul
som skulle kunna komplettera de verktyg som redan finns på marknaden. 43 krav
formulerades.
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I nästa steg involverades lärare i ett arbete som syftade till att finna gränssnittslösningar som
uppfyller dessa krav på ett sätt som lärarna uppfattar som rationellt. Exempelvis så har
Tunabergsskolan i Uppsala givit några lärare nedsättning i tjänsten för att de skall få ökad tid
att arbeta med dessa frågor.
I mars 2006 fanns gränssnittsförslag som stöttade de framtagna 43 kraven utvecklade. En
teknisk analys har gjorts som visar att produktionskostnaderna kan hållas låga om man i hög
grad kan utnyttja den funktionalitet som redan finns i de underliggande nivåerna.

Vilken information vill en lärare lämna och få när han/hon
lämnar en klass och är på väg in till nästa?
Bilden är från Tunabergsskolan i Uppsala.

En rapport kring Artificiell Intelligens AI har utarbetats och
blev klar i mars.
Testbed Tunaberg går in i fas 2, baserat på det utvecklingsarbete som lärare där bedriver.
Samverkan i dessa frågor sker med Mats Östling IT-strateg på
Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Ett gemensamt
seminarium hölls i Uppsala i december 2006.
Yngve Wallin på KK-stiftelsen har fått Uppdragsrapporten och återkoppling kommer att ske
på möte i Uppsala.
Nätverket för digitala lärresurser, som samordnas av KK-stiftelse, fortsätter sin verksamhet
2007. Ett forskarseminarium genomfördes den 25/4.
Medel söks nu för fortsatt utvecklingsarbete.
Jens Persson
Delprojektledare
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Vidgat kunskapsuppdrag
Kunskapsbegreppet

Fakta
Begrepp
Färdigheter
Mätbart

Kognitiva
– intellektuella –
– estetiska –
förmågor
Bedömningsbart

Testbed Tunabergsskolan, Uppsala
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4.0 Måluppfyllelse
Projektets mål
Övergripade mål
Projektets övergripande mål är att bygga en innovationsmiljö som kan generera nya e-tjänster
och produkter med den offentliga sektorn som marknad.
Målet är att skapa en användar- och behovsorienterad modell för medborgerliga e-tjänster
som kan ge samhällsekonomiska vinster, servicemässig effektivitet, ökad servicekvalitet
samt skapa tillväxt genom kommersiell vidareutveckling av nya produkter och tjänster som
kan omsättas genom de i projektet involverade företagen, såväl
huvudpartners/medfinansiärer som till projektet associerade små- och medelstora företag.
Det övergripande målet är helt uppfyllt. Den e-tjänst som finansierats av EUmedlen i projektet uppfyller samtliga beskrivna kriterier. Produkten/Applikationen
kallad Kund- och anhörigportal KAP tillför nydanande medborgerliga e-tjänster till
brukare och anhöriga inom äldreomsorgen. Tillsammans med e-tjänstens
konsekvenser i e-förvaltningen genereras samhällsekonomiska vinster,
samhällsekonomisk effektivitet och ökad servicekvalitet, vilket framgår av
utvärderingarna i testbädden och användargrupperna. Tillväxt skapas genom den
ppp-modell som tillämpas i projektet, och genom de många kringeffekter som nu
följer av att Sandbacka Park och Sandvikens kommun blir ett regionalt
innovationscentrum för offentliga e-tjänster. På Sandbacka Park finns ett närmare
50-tal företag, inklusive Pulsen AB som äger KAP-konceptet, varav många kommer
att ha kopplingar till effekterna från ett kompetenscentrum för offentliga e-tjänster.
BASIS (f d Testbed Gävleborg) har utsett OFFe-projektet till den regionala kraft
som långsiktigt kommer att stå för utvecklingen av användarcentrerade offentliga etjänster.
Den användar- och behovsorienterade modell som utvecklats i OFFe-projektet och
delprojektet KAP har redan erhållit en utmärkelse från User Award
(användarrörelsen för bättre IT-stöd i arbetslivet). Motivationen till detta är som
följer;
UsersAward vill tilldela Sandvikens kommun en särskild utmärkelse, UsersAwards
diplom för goda insatser för användarnytta under 2006. Detta med anledning av de
exceptionellt goda förutsättningar ni medgett de ansvariga och användarna till det ni
kallar OffE. Ert sätt att hantera frågan är en delförklaring till att systemet nominerades
till Användarpriset och ni utgör enligt vår mening ett föredöme som arbetsgivare i
sammanhanget.
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Delmål
Projektet är indelat i olika faser och steg med tillhörande delmål. Varje fas och del i projektet
har som gemensamt mål;
Att utveckla testade och utvärderade e-tjänster och produkter inom respektive
verksamhetsområde, som kan introduceras på en nationell och internationell marknad för
offentliga e-tjänster.
Att tillföra inblandade aktörer kunskap och kompetens samt utvecklade e-tjänster och
produkter inom respektive verksamhetsområde, som skapar grunden för nya jobb i vår
region.
På samma sätt som det övergripande målet är uppfyllt har även projektets delmål
uppfyllts. I vilken omfattning detta skett framgår också av de uppfyllda kriterierna
nedan.

Förväntat resultat - indikatorer
Kärnindikatorer
5 nyskapande arbetstillfällen varav 2 kvinnor och 3 män.
10 bevarade arbetstillfällen varav 7 kvinnor och 3 män.
2 nya företag vilka 1 ägs av kvinna och 1 av en man.
Som en viktig del i satsningen på utveckling av offentliga e-tjänster kommer
Sambruk att etablera sitt kansli i Sandviken. Detta innebär 3 heltidsjobb (2 kvinnor
och 1 man)
Centrum för Vuxnas Lärande CVL satsar även fortsättningsvis på
utvecklingsarbetet baserat på delprojektet e-validering och kompetensutveckling.
Detta innebär arbete för 3 personer (2 kvinnor 1 man).
Pulsen AB har en representant på Sandbacka Park, vilket innebär arbete för 1
kvinna.
Dessutom har en nyetablering av ett företag inom offentliga e-tjänster och vård &
omsorg tillkommit Sandbacka Park (från Småland) vilket ger 3 nya arbetstillfällen (2
kvinnor och 1 man)
Totalt innebär detta 10 nyskapade arbetstillfällen i regionen (7 kvinnor 3
män).
Hos de sex involverade företagen i delprojekten i Sandviken beräknas OFFeprojektet innebära bevarade av 3 arbetstillfällen (1 kvinna och 2 män), och hos CVL
1 jobb (1 kvinna).
Totalt 4 bevarade arbetstillfällen ( 2 kvinnor 2 män).
En ny juridisk person är under planering, med Sandvikens kommun och berörda
samarbetspartners som anstiftare. Även som avknoppning från CVL planeras
bildandet av ett nytt företag (2 kvinnliga ägare), för arbete med e-validerings och
kompetensutvecklings-konceptet.
Totalt när dessa planer realiseras blir det 1 nytt företag med 2 kvinnliga
ägare.
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Åtgärdsspecifika indikatorer
Nya och utvecklade utbildningar

11

10 st nya och utvecklade utbildningar inom CVL i Sandviken.

Utvecklade lär- och kunskapscentra

1

1 st utvecklat Lär- och kunskapscentra inom teknikparken Sandbacka Park.

Antal personer i kunskapsutvecklande projekt

1500

1 600 personer i kunskapsutvecklande projekt. Utöver medverkande i styr- och
ledningsgrupper, användargrupper, på personalmöten inom omsorgerna i Sandviken,
har följande aktiviteter engagerat och involverat många människor som kunskapat
sig i OFFe-projektets resultat och utvecklingsarbete;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vitalis 2005
Äldreriksdagen 2006 + nationell tv
Pensionärsorganisationer 2006
Besök i Österrike 2006, digital TV och omsorg
DICE-konferens 2006
Kommunikation och kognitivmässan 2007
Magna cura dagarna, 2007
Seminariedag i Falun för Region Dalarna inom ramen för Projekt
Valideringscentrum Dalarna, 20070521.
Information till och utbyte med Bollnäs vuxenutbildning, 20070418.
Medverkan i seminarium vid CVL, Centrum för vuxnas lärande, i Sandviken
Kommun, 20070417.
Medverkan i internationell workshop IT i vård och omsorg i Gävle
20070326-0328. Deltagare från Sverige, Italien, Frankrike, Storbritannien
samt Spanien. Arrangerat inom ramen för Projekt Leonardo av Hjälpmedel
SAM, Regionförbundet Gävleborg samt Högskolan i Gävle. En grupp
bestående av konferensdeltagare genomförde studiebesök i
metodlägenheten i Sandviken.
Medverkan i seminarium inom ramen för Validering Gävleborg i Gävle,
Region Halland m.fl. 20070324. Deltagare från Region Halland, Dalarna och
Bollnäs Kommun.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Medverkan i seminarium med Landstinget Gävleborgs personalchefer,
20070130.
Medverkat i konferens samt seminarium och workshop i Tyskland,
Berlin, inom ramen för ARRE- projektet, 20061025-28. Deltagare från
Tyskland, Sverige, Danmark och Portugal. En halvdags workshop
uppbyggd enbart för detta projekt med deltagare från vård- och
omsorgsområdet företrädesvis från Tyskland och Danmark.
Konferens IT inom vård och omsorg, Frankrike, Guéret, 20060927-29.
Arrangerat inom ramen för Projekt Leonardo, IT inom vård och omsorg.
Deltagare från Sverige, Frankrike samt Italien.
Medverkat i seminarium vid Sandvikens Kommuns IT mässa, 20060831.
Information till AMS, vård och omsorg, 20060825.
Medverkat i seminarium vid Arbetsförmedlingen i Ljusdal inom ramen för
Projekt ARRE. Deltagare från Tyskland och Danmark, 20060518.
Information till Kommunal samt dess medlemmar i Sandviken, 20060503.
Information till verksamhetschefer inom Sandvikens Kommuns
handikappomsorg.
Information till verksamhetschefer inom Sandvikens Kommuns
äldreomsorg, 20060228.
Besök vid och information om projektet vid Gimo teknikcentrum. Vintern
2006.
Information till Testbed Gävleborg.
Besök vid och information om projektet vid utbildningsenheten Volvo
Personvagnar i Skövde. 20060215.
Medverkan vid Företagarforum i Sandviken 20070503-04.
Inbjudan att delta i utveckling av yrkeskriterier inom vård och omsorg,
20070503.
Professor Ingemar Wedman vid Högskolan i Gävle genomför på uppdrag
av Valideringsdelegationen och inom ramen för Projekt Validering
Gävleborg en rapport som avser att beskriva och bedöma OFFe samt
Bollnäs vuxenutbildnings valideringsmodeller. Rapporten beräknas
färdigställd under början av maj 2007.
Besök från Cisco systems Sweden AB samt Cisco systems Danmark
A/S. Diskussioner kring samverkan gällande tekniska lösningar samt
eventuellt Light House i Sandviken, 20070323. (Besök även vintern 2005
från Cisco samt vi besökt Cisco i Stockholm våren 2006).
Sedan vintern 2006 samverkan med Stiftelse Företagsam, Stockholm.
Planerar för gemensam seminarieserie i landet, Attraktiv vård- och
omsorgsutbildning, under hösten 2007.
Besök från och information till Valideringsdelegationen, avdelningen för
vård och omsorg. 20061220.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Medverkan vid Valideringsdelegationens seminarium kring utvecklande
av yrkeskriterier inom vård och omsorg 20061122. Deltagare från olika
kommuner i Sverige, SKL samt Kommunal m.fl.
Deltagit i valideringskonferens inom ramen för Validering Gävleborg i
Gävle, 20061031.
Kontinuerlig samverkan och medverkan i Projekt Validering Gävleborg.
Kontinuerlig kontakt med Valideringsdelegationen.
Kontakter med SKL, vård och omsorg.
Kontakter med BTC – Busines training center Sweden.
Kontakter med Bertil Björkman som utvecklat PUK (Personlig
utvecklingskompetens) i Mapaz verktyg.
Kontakt med Vuxenutbildningen i Bollnäs Kommun.

Antal företag i kunskapsutvecklade projekt

26

21 företag involverade på olika sätt i kunskapsutvecklande delar i OFFeprojektet.
Antal samverkansprojekt mellan företag och utb inst

10

7 samverkansdelar mellan företag och utbildningsinstitutioner i OFFeprojektet

Antal proj som förändrar attityd till högre utb och entreprenörskap

10

5 olika insatser som positivt kan förändra attityder till högre utb och
entreprenörskap .

Antal förstudier

10

16 förstudier i form av e-koncept.

Antal företag som deltar i projekt som befrämjar ett mer kunskapsbaserat näringsliv, och som befrämjar ett mer tjänsteinriktat näringsliv

26

15 företag som deltar i projekt som befrämjar ett mer kunskapsbaserat näringsliv, och som befrämjar ett mer tjänsteinriktat näringsliv.
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Horisontella indikatorer
Miljö
Distansteknik har använts regelbundet i det övergripande projektarbetet i allmänhet
samt i delprojekten i synnerhet, bland annat för att minska resandet vilket har en
påtagligt positiv miljöeffekt.

Jämställdhet
En jämn könsfördelning har varit vägledande i såväl val av delprojektledare som i
sammansättning av lednings- och användargrupper.

Integration
Med syftet att bidra till integration och nya kulturella erfarenheter anställde VLMinstitutet en projektassistent med invandrarbakgrund i OFFe-projektet. I denna aspekt
vägdes även jämställdhetskriterierna in, då projektanställningen gällde en ung kvinna
från ett utomeuropeiskt land. Tack vare detta fick VLM och OFFe nya kontakter och
kunskaper, och kunde samtidigt erbjuda viktiga erfarenheter från svenskt arbetsliv och
tillika språkträning i svenska och engelska.

Internationalisering
OFFe-projektet har utgått ifrån en stark europeisk dimension i analyser, kontakter, i
inventerings- och resultatspridningsarbetet etc. Företag, forskningsinstitutioner samt
myndigheter och organisationer från en rad europeiska länder ingår i OFFe-projektets
nätverk. Kontakter togs t o m med Kina, som en följd av att VLM-institutet en kort tid
hade en ung kinesiska anställd. Men detta var mer en ”spaningsinsats” än en insats i
projektets ”trattning” och ”spening”.
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5.0 Slutsatser
5.1 OFFe-projektet har tillfört en nydanande praktisk modell för
användarcentrad systemutveckling
80% verksamhetsutveckling och 20% teknikutveckling
OFFe-projektet har tillfört en nydanande praktisk modell för användarcentrerad
systemutveckling, mycket tack vare ett mer omfattande verksamhetsbaserat utvecklingsarbete
med större djup och uthållighet än vad vi sett tidigare.
Ett reellt FoU-arbete, med betoning på ”oU”, för att utveckla användarcentrerade och
behovsrelaterade e-tjänster bygger på en ungefärlig relation 80% verksamhetsutveckling och
20% teknikutveckling.
Traditionellt uppbyggda utvecklingsprojekt baseras på en traditionell upphandlingsmetodik,
där användarna på sin höjd är involverade i framtagningen av upphandlingskriterier samt vid
några teststationer under projektets gång. När väl utvecklingsarbetet är upphandlat blir
utvecklingsprocessen som regel teknikdominerad, och styrd av teknikkompetenser såväl hos
beställaren som hos upphandlad leverantör. Relationen blir då ungefär den omvända 20%
verksamhet och 80% teknik.
OFFe-projektet däremot har styrts av användar- och beställarperspektivet redan i analysfasen,
med utveckling av e-koncepten. I denna fas fick teknikleverantörerna mer rollen som
bedömare av vilka e-koncept som hade störst marknadsrelevans och bästa kommersiella
förutsättningar, samt som informatörer vad gäller den teknik- och e-tjänsteutveckling som
pågick respektive som skulle komma till stånd i en nära framtid.
Med det otraditionella innehållet och uppläggningen av anbudsförfrågningar och villkor,
kunde OFFe-projektet skapa garantier för att användarcentreringen dominerade också i
uppbyggnads- och genomförarfasen. Delprojektledarna, som hämtats från berörda kommunala
verksamheter, blev också garanter för ett klart dominerande verksamhetsfokus i
utvecklingsarbetet.
Testbäddarna bestående av personal, brukare och anhöriga innebar också att
verksamhetsfrågorna blev styrande för teknik- och metodikutvecklingen. Detta ställde
särskilda krav på involverade företag och leverantörer, vilket också ingick i förutsättningarna
i genomförda upphandlingar.
Denna unika och framgångsrika modell för användarcentrering kommer att tillämpas även i
fortsättningsfasen , och i det arbete som fortsätter med projektets samarbetspartners under
Sandvikens kommuns ansvar. Det är också för detta arbete som Sandvikens kommun belönats
med ett ”UserAward”-diplom.
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5.2 En nydanande FoU-modell för innovativt samspel mellan
kommuner och företag, genom ppp (public private partnership)
OFFe-projektet tog ytterligare ett utvecklingssteg från föregångaren ”rexnetprojektet”
För att uppnå verklig användarcentrering och nydanande teknologiska genombrott krävs nya
modeller för innovativt samspel och ppp-lösningar.
OFFe-projektet har i detta sammanhang tagit ett steg ytterligare från föregångaren ”rexnet”projektet. Det nya är att den upphandlande och teknikutvecklande leverantören, i detta fall
Pulsen AB, också tar ansvar såväl för köp av insatserna för användarcentrering som för drift
och ägande samt kommersiell vidareutveckling av e-tjänsten.
Den tillämpade och utvecklade ppp-modellen kan kortfattat beskrivas med följande steg;
•

I den initiala upphandlingen beskrivs förutsättningarna att involverade företag dels måste
acceptera villkoren med användarcentrerad systemutveckling, och dels måste bistå med
egen tid i projektet. Vidare ingår förutsättningen att upphandlade företag måste vara
beredda att ta affärsmässigt och kommersiellt ansvar för projektets resultat.

•

Samarbetsavtal tecknas med samtliga involverade och upphandlade företag, liksom med
övriga samarbetspartners i projektet. I detta regleras samarbetet, inklusive specifika
frågor som varje samarbetspartner har.

•

En del av företagens medfinansiering i tid avsätts till aktivt deltagande i projektets
styrgrupp och delprojektgrupper. I den öppna processen, och utbytet med aktörer från
samhälle och akademi, förväntas företagen medverka med sin marknadskunskap och
preferenser från sina kunder. Detta på ett konstruktivt och prestigelöst sätt utan
revirtänkande. Genom att försöka lämna sina invanda positioner skapas förutsättningar
till kreativt idéarbete i fritt utbyte med övriga involverade företag och aktörer.

•

Företagen ges möjligheter att delta aktivt i värderingen av framtagna e-koncept och
analysunderlag. På så sätt ges också det affärsmässiga tänkandet och den kommersiella
dimensionen en avgörande betydelse.

•

Innan slutgiltiga avrop görs förs ”runda-bords-överläggningar” med involverade företag.

•

Innan avgörande ställningstaganden görs får alla företag likvärdiga möjligheter att ta
ställning till värdet av de e-tjänster som är tilltänkta för utvecklingsarbetet.

•

I avropet som slutligen görs ingår användarcentrering samt villkor för övertagande och
överlåtelse av ägandet efter avlutat uppdrag.

•

Villkor för överlåtelse av ägandet, innehållande överlåtelsesumma samt provisioner,
avtalas särskilt.
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En av samhällsaktörernas och projektägarens viktigare uppgifter i detta sammanhang är
också att stimulera till och vara koordinator samt katalysator för samarbete och ”Joint
Venture”-lösningar mellan företagen. Detta bland annat för att försöka medverka till lösningar
som är till långsiktig fördel ur ett beställarperspektiv, samt för att påverka utvecklingen av
standards inom verksamhetsområdet.

5.3 Avvikelser från ansökan och ursprunglig planering
Bortfall och tillkomst av samarbetspartners i projektet
Jämfört med ansökan har några initiala samarbetspartners bortfallit, medan det tillkommit nya
under projektets gång. Bortfallen beror dels på att en tilltänkt partner delades upp i två olika
delar, en offentlig och en privat. Ett företag gick i konkurs, och blev uppköpt.
Andra aktörer tillkom som följd av genomförd upphandling samt som intressenter i ekoncepten som ledde fram till de olika delprojekten. Dessa förändringar har inte påverkat
projektet eller dess resultat, annat än i positiv bemärkelse.
Ändrad kostnadsstruktur
En budget är en kvalificerad bedömning av hur ett projekt och utvecklingsverksamhet skall
utvecklas över tid. När detta sedan konfronteras med verkligheten blir ofta utfallet i vissa
delar ett helt annat. Det verkliga utfallet har enbart varit till måluppfyllelsens fördel.
I OFFe-projektet kom externa tjänster att bli större än ursprunglig budget, medan egen
personal (projektanställda) och övriga kostnader i form av material och studieresor blev
mindre än ursprungligt budgeterat. Detta dels beroende på att företagen blev mer involverade
i analysfasen är beräknat, samt att även projektkoordineringen köptes istället för utförande av
egen personal. Istället kunde övriga kostnader hållas nere på en lägre nivå, bland annat genom
att inköpen av utrustning och material blev mindre än beräknat.

5.4 Ändrad tidplan och förlängt projekt
En betydligt längre analysfas än planerat krävdes för att uppnå en
kompromisslös användarcentrering, och önskad ansvarsfördelning offentligtprivat
I den ursprungliga ansökan till EU Mål 2 Norra angavs projektarbetet uppdelat i flera delar,
där varje del hade en analysfas samt uppbyggnadsfas etc. När väl projektorganisationen
började arbeta i slutet av 2004 reviderades denna uppläggning, och de fyra olika faserna gavs
en mer sammanhållen och på varandra följande processuppläggning utan uppdelning på olika
verksamhetsområden
I juli 2005 gjordes bedömningen att analysfasen skulle pågå till hösten 2005. De facto pågick
denna fas ända till månadsskiftet april/maj 2006. En tidsmässig förskjutning med ungefär ett
halvår. Den praktiska konsekvensen av detta blev att hela OFFe-projektet i sin EU-
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finansierade del försköts ett halvår, vilket EU-sekretariatet också godkände efter särskild
hemställan från projektledningen. Tidsförskjutningen påverkade emellertid OFFe-projektet
enbart i klart positiv riktning. Genom att analysfasen fick större tid- och verksamhetsmässigt
utrymme kunde arbetet med användarcentrering och behovsinventering fullföljas på ett
ändamålsenligt sätt.
Om den ursprungliga tidplanen fått gälla hade sannolikt projektet delats upp i de två mer
”schablonmässiga” delarna som gällde för projektet hösten 2005. Då hade inte tid getts för
den mer fördjupade användarbaserade analysen som genomfördes i november 2005, vilket i
så fall hade inneburit en klar kompromiss i detta avseende.
Dialogen med involverade och upphandlade företag tog också större tidsmässigt utrymme än
planerat. Detta bidrog också till att öka säkerheten i analys- och urvalsprocessen, och ökade
graden av ”träffsäkerheten” i den mål- och resultatinriktade processen.
I den nydanande FoU-modellen med delat ansvar offentligt-privat, är den interaktiva dialogen
och den genom avtal formaliserade arbetsfördelningen en bärande förutsättning i samverkan
mellan den offentlige projektägaren och berörda företag.

5.5 VLM-institutet som projektägare - Den lilla ideella föreningens
dilemman
Likviditeten ett stort problem för en liten aktör
I ett EU-projekt är de ekonomiska villkoren att medel rekvireras i efterhand, baserat på gjorda
och vidimerade utbetalningar. Dessutom innehålls 20% av medlen till slutrekvisitionen. Detta
är mycket ansträngande för likviditeten i en liten organisation av VLM-institutets karaktär.
När sedan Länsstyrelsen Gävleborg blev tvungna att innehålla utbetalningar, när en betydande
del av de regionalpolitiska medlen ”beslagtogs” i anslutning till statens räddningsarbete i
tsunami-katastrofen, blev situationen mycket svår för VLM-institutet och OFFe-projektet.
Tack vare Sandvikens kommun som garant för projektet kunde denna likviditetssituation
hanteras någorlunda bra.
Slutsatsen i detta sammanhang är att antingen måste de svenska EU-reglerna anpassas och ta
hänsyn till de små organisationernas ekonomiska förutsättningar, genom att
förskottsutbetalningar kan tillämpas med redovisning i efterskott, eller så bör en mer
detaljerad likviditetsanalys göras före beslut om medel för att bedöma om det finns
förutsättningar att klara åtagandena.
Beslutsfunktionen ett operativt problem för en ideellt arbetande styrelse
Som ideell förening har VLM-institutet en ideellt arbetande styrelse. I ett operativt FoUarbete underställd en given tidplan, rutiner och kriterier ställs främst två avgörande krav på ett
styrelsearbete och dess ledamöter. Det är för det första närvaro och för det andra delaktighet
vid närvaro.
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Båda dessa avseenden är ett dilemma för en ideellt arbetande styrelse, med i många fall andra
krävande uppdrag i sina ordinarie anställningar och ansvar. Detta blev tydligt under OFFeprojektets arbete och vid de samordnade styrgrupps- och styrelsemötena. Genom delegation
till projektarbetsgruppen, som fungerat som arbetsutskott till styrelsen, kunde detta lösas på
ett ändamålsenligt sätt utifrån de krav på operativ förmåga som OFFe-projektet ställde.
Köp av tjänster istället för egen personal
I en ideell förening som VLM är det en svår avvägning mellan att anställa egen personal och
köpa tjänster. Det är relativt svårt att rekrytera kompetenta medarbetare, som ju som regel har
fasta anställningar, till en liten ideell förening med osäker ekonomisk bas och kort finansiell
framförhållning. Därför blir denna typ av verksamhet hänvisad till att köpa tjänster, och att
teckna avtal för detta ändamål. Eftersom det särskilt i projekt som OFFe-projektet är viktigt
att hålla isär beställar- och leverantörsintressena, var det naturligt att teckna denna typ av
tjänsteavtal med en medlemskommun. I detta fall blev det ett samarbetsavtal med VLMkommunen Uppsala, vad gäller projektkoordinator-funktionen i projektet.
Projektkoordinatorns tid minskade emellertid successivt i projektet, p g a ökade uppdrag i
hemkommunens ordinarie verksamhet. Under en stor del av 2006 kom projektkoordinatorn i
praktiken arbeta som biträdande delprojektledare i ett av delprojekten. Denna omständighet,
som tillhör en ideell förenings dilemman, fick konsekvenser i både analys- och
genomförarfaserna.
Den rollfördelning som projektledningen fastslog i november 2005 angav att;
”Projektkoordinatorn har huvudansvaret för dokumentation som gäller gemensamma
aktiviteter i OFFe-projektet, i form av seminarier och möten med olika samarbetspartners etc.
I detta ingår även dokumentation som underlag för marknadsföring och PR-insatser. Vidare
ingår ansvar för dokumentation som underlag för ansökningar om externt stöd och liknande.
Projektledaren har huvudansvaret för dokumentation som berör projektets ekonomi, avrop,
avtal och liknande.
Delprojektledarna har huvudansvaret för dokumentationen från delprojekten, från
testbäddarna och från delprojektmöten etc.”
En av konsekvensen av de ändrade förutsättningarna för projektkoordinatorn blev att såväl
dokumentationen, i form av protokoll och mötesanteckningar i de gemensamma stygruppsoch styrelsemötena, som de övergripande resultatspridningsinsatserna blev lidande. Detta
kompenserades emellertid genom att delprojektledningarna själva fullt ut ansvarade för
resultatspridningen av sina respektive delprojekt samt i dokumentation och presentation av
projekten.
Projektprincipen, som verksamhet vid sidan av ordinarie verksamhet, innebär
långsiktiga organisatoriska konsekvenser för en liten organisation
Förutsättningarna för ett EU-projekt är att detta ska bedrivas vid sidan av ordinarie
verksamhet, med egna specifika mål och kriterier. Detta för att finansiärer och anslagsgivare
ska garantera sig om att avsatta resurser odelat går till att uppfylla projektets syfte och mål,
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samt för att utsedda ansvariga i projektarbetet har fullt fokus på projektets måluppfyllelse. För
en liten ideell förening som VLM-institutet, där projektarbetet vid sidan om är 10 gånger
större än den ordinarie verksamheten, innebär detta särskilda problem.
Det ställer extra höga krav på en projektledning, i en liten ideell organisation som VLM med
betydligt större medaktörer, såväl i ägarkretsen som i partnerskapskretsen. I en starkt operativt
inriktad projektverksamhet, med nödvändig beslutsförmåga och handlingskraft, blir
påfrestningarna i detta avseende än större.
Tack vare en i förväg genomtänkt process samt ett objektivt bedömningsunderlag kunde
projektledningen leda och styra processen på de förutsättningar som gäller för ett EU-projekt.
”Fallgroparna” i detta sammanhang är många, och förväntningarna om att få del av projektets
resurser ännu fler bland medlemskommuner och projektpartners.
Även i en helt öppen process, som i OFFe-projektet, krävs att ställningstaganden görs. Och
även i helt objektiva bedömningar och slutsatser får gjorda val konsekvenser. Det avgörande
här är att tillämpa det som i idrottssammanhang kallas ”fair play”. Men också i ”den bästa av
världar” innebär nödvändiga och objektivt baserade val konsekvenser när projektverksamheten är betydligt större än den ordinarie verksamheten, vilket de också fått för VLMinstitutet.
I ett regionalt finansierat projekt är även den regionala hänsynen och förankringen viktigare
för projektets måluppfyllelse, än den egna organisatoriska hänsynen. Även detta ställer
särskilda krav på att hålla isär begreppen i en liten ideell organisation, särskilt när det finns
starkare grundläggande organisatoriska band till andra ”hemvister” än till den samverkande
ideella föreningen.
Avgränsning en konsekvens
En konsekvens av ovanstående konstaterade ”dilemman” blev att VLM-institutets årsstämma
i mars –07 beslutade att avgränsa institutets framtida utvecklingsarbete. Det krävs
ekonomiska och likviditetsmässiga, organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningar
samt förmåga att arbeta med stora EU-projekt. Med rådande regelverk för EU-projekt i
Sverige klarar inte en liten ideell förening detta.
VLM-institutet har för avsikt att fokusera på sitt initiala kärnområde, lärande inom barn- och
ungdomsskolan. I detta sammanhang kan det fortsatta utvecklingsarbetet med delprojektet
”Uppdraget” komma att inrymmas, där hittillsvarande aktiviteter legat i Uppsala d v s utanför
EU Mål 2 Norra-regionen.
Sandvikens kommun blev den likviditetsmässiga, organisatoriska och kompetensmässiga
garanten för OFFe-projektet. Detta gäller såväl i hittillsvarande genomförande som för den
fortsatta förvaltningen och utvecklingen av projektets framgångsrika resultat inom vård &
omsorgsområdet.
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6.0 Kostnader och finansiering
Projektets kostnader (tkr)
Egen personal

214

Externa tjänster

5 486

Lokalkostnader

258

Investeringar

165

Övriga kostnader

500

Summa faktiska kostnader

6 623

Egen arbetsinsats, offentliga 3 691
Egen arbetsinsats, företag
SUMMA

1 149

Projektets intäkter (tkr)

11 463
EU Mål 2 Norra

3 800

Länsstyrelsen Gävleborg

2 000

VLM-institutet

696

Försäljning, tjänster

50

Anställningsstöd

46

Direktfinansiering
Sandvikens kommun

2 914

Uppsala Universitet

441

GKL (Gävleb Kommun o Landst)

177

VLM-institutet

160

Pulsen AB

558

Guide Redina AB

269

TietoEnator Public&Healthcare AB 238
Mapaz AB
SUMMA

83
11 432
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OFFe-projektet kom att till slut omfatta hela 11,4 miljoner kronor, tack vare att
medfinansieringen i tid från projektets samarbetspartners blev större än i ursprungliga
budgeterade 10,5 miljoner kronor.
Projektets största medfinansiärer blev EU Mål 2 Norra, Sandvikens kommun samt
Länsstyrelsen Gävleborg.
Den största utgiftsposten blev externa tjänster, i form av avrop från upphandlade företag och
tjänsteköp. I detta ingår också köp av projektkoordineringen från Pedagogiskt IT-centrum i
Uppsala, baserat på samarbetsavtal mellan VLM och Uppsala kommun, på 1,4 milj kronor.
De 30 000 kronor som skiljer mellan intäkter och kostnader är ej stödberättigade kostnader,
som exempelvis räntor p g a likviditetshanteringen, som då täcks av VLM-institutets ordinarie
verksamhetsbudget.
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7.0 Fortsättningen efter EU Mål 2 Norra-projektet
Redan i projektansökan angavs att en satsning med OFFe-projektets innehåll och omfattning
behöver minst 4-5 år för att ges tillräckligt med tid för att uppnå maximalt resultat. Därför
kunde planerat EU-projekt ses som en initiala satsning, som sedan behöver byggas på och
med framförallt nationella medel i en förlängning i ytterligare 2-3 år .
Resultaten från det högst framgångsrika OFFe-projektet kommer att ”växlas upp” och
vidareutvecklas, med Sandvikens kommun som garant för hittills gjorda investeringar i
verksamhetsutveckling och teknologi. Detta kommer att ske både med hittillsvarande och nya
samarbetspartners i Triple Helix-samarbetet.
I nästa utvecklingsfas kan OFFe-projektet ta steget från regionalt kompetenscentrum till
nationellt/europeiskt centrum för utveckling av offentliga e-tjänster inom vård & omsorg.

NATIONELL / EUROPEISK
NIVÅ
FoUinstitutioner
Företag

REGIONAL
NIVÅ

EU Mål 2
Norra
OFFe e-tjänster
i offentlig
miljö

LOKAL
NIVÅ

FoUinstitutioner
Nationellt
näringsliv

Företag

Uppsala
universitet

Samverkande
organisationer

Länsstyrelsen
VLM-institutet
GKL
BASIS
Högskolan
Regionalt
näringsliv

EU Mål 2
Norra
MellanSverige

2004-2006

Lokalt
näringsliv

Högskolan
Regionalt
näringsliv
BASIS
Region
Gävleborg
AREE

Sandvikens
kommun

Sandvikens
kommun

Offentlig
verksamhet
Företag

Sambruk
Universitet &
Högskolor
Vinnova
Nationellt
näringsliv
Europeiskt
näringsliv
Europeiska
partners

Offentlig
verksamhet
Företag

2007-2009

Lokal hälsooch sjukvård
Lokalt
näringsliv
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En starkare nationell och europeisk inriktning
OFFe-projektets framgångsrika resultat har alla förutsättningar att ”växlas upp” till att bilda
grunden för en högst intressant fortsättning. Den fortsatta vägen till framgång går via nationell
samverkan med fler kommuner samt starkare europeisk inriktning i Triple Helix-samarbetet.
Förutsättningarna för detta kan bland annat beskrivas med följande omdöme från det EUArtikel 6 projekt AREE som OFFe-projektet samarbetat med;
”- I egenskap av att Multitude AB är projektmedlem i EU-Artikel 6 projektet AREE, som är
på uppdrag direkt från EU-Kommissionen och med Tyskland som projektledare, vill jag ge en
kort sammanfattning av vad AREE har för syfte och mål samt hur AREE ser på OFFe
projektet.
AREE står för Anticipative-Regional-Evaluation-Enhancement.
Den officiella bekrivningen av AREE-projektet www.aree.de är:
To develop future-able cooperative action structures from own strength. To create new free
spaces for regional development, economics and occupation. European Union project for a
sustainable regional development of peripheral regions basing on anticipation.
Three European peripheral regions develop together innovative activities for an anticipative,
sustainable regional development:
Region Elbe-Elster - Germany, Ljsudal municipality and Multitude AB- Sweden, Region
Vordingborg- Denmark.
The project is promoted by the European Union in accordance with article 6 of the regulation
over the European social fund as innovative measure.
Program "Innovative Approaches to the Management of Change", central topic:
"Management of restructuring".
Inom ramen för de svenska delprojektens inriktning har vi för ca ett år sedan identifierat
OFFe-projektet i Sandviken som ett projekt som ligger helt i linje med AREE:s delprojekt
”Competence Builder”. Under det senaste året har samarbetet fördjupats och OFFe-projektets
resultat inom e-validering och kompetensutveckling framstår som ”best practice” referens
inom vård även i samarbetet med AREE projektet där just validering och
kompetensutveckling med stöd av internet är ett av de satta målen.
OFFe-projektets arbetssätt och samverkan i sk Triple Helix miljö har snabbt fördjupat
samarbetet och möjligheten att gemensamt utveckla ny tjänster och produkter för en
internationell marknad.
För att få en djupare förståelse om OFFe-projektet deltog OFFes projektledare Marianne
Andrén vid en AREE-konferens i BadLiebenwerda i Tyskland i september 2006 där resultaten
från OFFe presenterades. OFFe presentationen väckte mycket stort intresse i det stora
internationella nätverk som AREE hade bjudit in och bla deltog ett tyskt läkarnätverk som
önskade fortsatt samarbete. Särskilt av intresse är den metodik och utnyttjande av
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internetteknik som OFFe använder sig av samt möjligheten att transferera kunskap från OFFe
ut på en global marknad.
Det kvalitetstänkande och samarbetet med Professor Ingemar Wedman har skapat den
nödvändiga legitimitet avseende innehållets kvalitet vilket gjort att OFFe blivit en förebild
inom vårdområdet.
Från AREE projektet har det också framförts önskemål om att få ta med OFFe projektet som
en samarbetspartner och att vi önskar göra en beskrivning av OFFe och äldreomsorg i den
slutrapport som vi ska lämna till EU-Kommissionen under nov-07.
AREE ser fram mot ett fortsatt samarbete och förhoppningsvis att vi kan skapa förutsättningar
för framtida gemensamma projekt.
Multitude AB
Anders Krantz, vd“
Vidare har Sandvikens kommun inlämnat en ansökan om förstudiemedel för att förbereda en
kommande ansökan om utvecklingsmedel från EU Mål 2 Norra Mellansverige;
”Syfte och Mål:
Förstudien syftar till att i samråd med regionala, nationella och internationella intressenter
undersöka förutsättningarna för att gradera upp Region Gävleborgs (RGs) testbädd för IT,
BASIS, till ett ”Arvidsjaur” 4 för utveckling av IT tjänster inom vård och omsorg för Europa.
Regionens fibernät ”RegNet” tillsammans med de kommunala stadsnäten ställer samtliga
typer av datakommunikation till förfogande. Projektet syftar till att skapa applikationer för
detta nät och slutmålet är att i RG etablera ett självfinansierande fristående Europeiskt
centrum för e-validering, kompetensutveckling och e-tjänster för anhöriga och brukare inom
vård och omsorg.
Projektbeskrivning:
En av de största utmaningarna som Europa f n står inför är den åldrande befolkningen. Inom
EU har därför lanserats ett antal initiativ för att accelerera FOU-verksamheten och
produktivitetsutvecklingen inom området IT och ny teknik inom vård och omsorg. Gävleborg
tillhör Europas ledande regioner med Rivermen AB och Syntronic AB som exempel på ett par
framgångsrika företag som under 2000-talet specialiserat sig på IT och teknik i vård och
omsorg. Cibes Lift har sedan EU-inträdet vuxit till att bli en Europaledande tillverkare av
plattformshissar.
Företag, forskarvärlden och den offentliga sektorn är i Gävleborg engagerade i ett antal
gemensamma utvecklingsprojekt inom IT i vård och omsorg. Bland projekt inom nuvarande
Mål 2 Norra kan nämnas OFFe (offentliga e-tjänster), Future Position X (GIS-baserade
lösningar) och Fiber Optic Valley (Lösningar baserade på fiberoptik).

4

Den testverksamhet som byggts upp i Norrbotten för Europas bilindustri för att utprova fordon, system och
komponenter under vinterförhållanden.
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IT-Södertull är ett exempel på en utvecklingsverksamhet som lett till permanent
implementering av tekniklösningar för dementa. Verksamheten har utvärderats av forskare
vid Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Nämnda institution som
f n profilerar sig inom IT i vård och omsorg, utgör tillsammans med bl a GIS-klustret i Gävle,
nämnda företag, och delar av verksamheter i kommuner och landsting, vad som är att betrakta
som ett framväxande innovationssystem för IT i vård och omsorg i RG.
E-tjänster inom vård och omsorg utvecklas inom RG av flera aktörer.
Projekt OFFe har specialiserat sig på två huvudområden, utveckling kund- och anhörigservice
samt e-validering och kompetensutveckling.
Testbädd för kund- och anhörigservice är Lillviks hemtjänst och äldreboende i Storvik.
Nyckelorden som varit styrande för utvecklingsarbetet är ”Trygghet, Säkerhet och
Tillgänglighet”. Målet med applikationerna är att brukare och anhöriga ska känna trygghet för
att möjliggöra kvarboende. I säkerhetstänkandet finns man ska alltid kunna ta del av beslut
och aktuell information kring brukaren. Kravet för viktig information är att den skall vara
tillgänglig 24 timmar om dygnet, och via flera olika media. E-tjänsterna kommer att kunna
presenteras både på datorn och TV:n.
Användarcentrering och systemintegration är två bärande delar i detta utvecklingsarbete.
Användare består såväl av personal som brukare och anhöriga, vilka alla har viktiga
funktioner att fylla för att uppnå en högre grad av trygghet, säkerhet och tillgänglighet inom
äldreomsorgen. Projektet har i en första fas utvecklat tre e-tjänster, av totalt närmare 20 etjänster som brukare och anhöriga samt personal angett som väsentliga i de fokusgrupper som
ingått i det användarcentrerade processarbetet. Med detta utvecklingsarbete som utgångspunkt
finns stora möjligheter att ta fler nya steg i denna riktning, där redan uppnådda framsteg har
goda chanser att bli ledande vad gäller ökad omsorgskvalitet i såväl Sverige som Europa.
Inom ramen för OFFe projektet utvecklas vidare en ny form för validering, e-validering, med
kopplade kompetensutvecklingsinsatser via IT - teknik inom kompetensområdet vård och
omsorg. Detta sker genom Mapaz MZ´s validerings- och utbildningsplattform. Utgångsläget
för valideringen är yrkeskompetens inom vård och omsorg i förhållande till
omvårdnadsprogrammets kurser och betygskriterier, i första steget kopplat till yrkesområdet
äldreomsorg. Tre våningar vid Kremlans särskilda boende för äldre i Sandvikens Kommun är
plattform för denna testbed. Vid denna verksamhet finns datorer där personalen inom ramen
för sin arbetstid ges möjlighet att testa verktyget i sin helhet och ge feedback till
projektutvecklarna för att på bästa sätt nå ett användarvänligt instrument som innehåller
relevant frågematerial.
Den studerande kan genomföra sin individuella kompetensutveckling var och när det passar
individen bäst, på arbetsplatsen, i hemmet eller annan plats där Internet finns tillgänglig. För
att kunna bygga ut och ge support till de som skall validera och erhålla kompetensutveckling
på distans i det IT baserade verktyget för e-validering krävs en stab av testledare /
distanshandledare. Dessa personer ansvarar förutom för den kontinuerliga driften också för
kontinuerlig uppdatering och revidering av det material som finns inlagt i verktyget. Denna
stab är stationerad i centret i Sandviken men servar samtliga deltagare (de som skall validera
samt de som skall genomföra kompetensutveckling) såväl lokalt, regionalt, nationellt som
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internationellt. Det material som finns inlagt i verktyget översätts till aktuella språk.
Motsvarande validerings- /metodlägenheter byggs upp på flera olika platser och testledarna
gör sina bedömningar med teknikens hjälp från centret i Sandviken.
Det utvecklingsarbete som lagts ner på IT inom vård och omsorg inom RG har mött
internationell uppmärksamhet och lett till ett utvecklat samarbete. Den 25-29 mars 2007
anordnade Hjälpmedel SAM och Högskolan i Gävle en konferens med studiebesök vid olika
IT-baserade vård och omsorgsverksamheter i länet och en workshop på temat IT inom vård
och omsorg. Samtidigt anordnades en mässa på temat Kommunikation och kognition.
Vid studiebesök, workshop och mässa deltog ett 50-tal offentliga beställare/utförare, forskare
och företag från hela Europa, de flesta från den franska regionen Limousin och staden Guéret.
I Guéret byggs f n med statlig finansiering en s k Pôle Domotique. Det är ett center för
utveckling av hjälpmedel och teknik för ökat kvarboende i hemmet för äldre. Centret byggs
med stöd från regionens offentliga myndigheter, lokala och externa företag, Limoges
Universitet samt ortens gymnasieutbildning (KY motsvarande) för smarta-hem tekniker.
Olika leverantörers produkter och tjänster, såsom olika typer av larm och hjälpmedel ska här
kunna utprovas och sammanställas och säljas i form av färdiga service-paket. För detta byggs
särskilt inredda visningslägenheter.
Detta är det första centret i sitt slag i Europa. Guéret önskar samarbete med RG vilket öppnar
för möjligheter till export av varor och tjänster från RG till Frankrike och övriga EU. Bl a
finns en förfrågan till Hjälpmedel SAM att bistå med uppbyggnaden av hjälpmedelssidan.
Universitetet i Limoges diskuterar samarbete med Högskolan i Gävle samt Future Position X.
Beslut finns att sända två Gymnasieelever vid omvårdnadsprogrammet i Sandviken på praktik
till Guéret år 2008, befintliga avtal och finansiering ger möjlighet att även sända elever från
Bollnäs. En ansökan inom 7e Ramprogrammet avseende robotteknik för äldre med RG och
Guéret som testbäddar skall lämnas den 10 maj 2007 med en omsättning på c a 3,5 milj €.
Denna förstudie syftar till att studera möjligheterna att bygga upp motsvarande center som det
i Guéret i Sandviken utifrån den upparbetade kompetensen inom projekt OFFe med inriktning
e-validering, kompetensutveckling och e-tjänster för anhöriga och brukare inom vård och
omsorg. All programutveckling ska ske utifrån open source tanken vilket skapar
förutsättningar för marknad i hela Europa. Detta för att undvika låsning mot specifik
leverantör eller specifik produkt.
Intressenter i projektet är bl a BASIS (Testbädd Gävleborg), Hjälpmedel SAM, Pulsen,
Högskolan i Gävle, Limoges Universitet, Fiber Optic Valley, Syntronic AB, Cibes Lift AB m
fl SME-företag i regionen, kommunernas i RG gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar,
Sambruk (70 Svenska kommuners samorganisation för utveckling av e-tjänster som fr om 1/6
2007 har sitt huvudkontor i Sandviken) Landstinget Gävleborg, Pays de Guéret, Région
Limousin.
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Projektet ligger i första hand inom insatsområde näringslivsutveckling, väl i linje med
insatsområdets övervägande syfte att stärka och utveckla innovativa miljöer samt att
stärka entreprenörskapet i regionen.
Förstudien kommer att inriktas på att i samverkan med intressenterna studera möjligheterna
att uppfylla följande delmål inom insatsområde näringslivsutveckling:
• växande tjänstesektor (De nya typer av företag som kommer att kunna etableras i
anslutning till centret, bl a företag som är experter på IT-baserad validering)
• förbättrat samspel universitet/högskolor o näringsliv (Inst för Vårdvetenskap och
Sociologi och Creative Media Lab vid HiG, Limoges Universitet, Syntronic AB,
Rivermen AB, Cibes Lift AB, Acreo AB, kommuner och landsting, Sambruk,
Hjälpmedel SAM etc.)
• kunskapsdriven tillväxt som stimulerar innovationssystem och kluster
(Identifiering och utveckling av innovationssystemet i RG för IT- i vård och omsorg utifrån ovanstående intressenter)
• ökad internationalisering bland små och medelstora företag (via samverkan med
projektets nationella och utländska partners öppnas möjligheter till lansering på nya
marknader i Europa och world-wide)
När det gäller insatsområdets indikatorer kommer förstudien att fokusera på:
• Innovationssystem och kluster
• Forskning och teknisk utveckling
• Produkt- och processutveckling
• Marknadsutvidgning
Projektet kan i andra hand hänföras till insatsområde tillgänglighet, då det stöder
utvecklingen av näringslivet genom att främja tillgång till effektiva datakommunikationer
och skapar tillgänglighet med tillvaratagande av ny teknik. Följande indikatorer ska här
studeras:
•
•
•

utvecklat informationssamhälle, (projekt som avser att utveckla IT-produkter och
interaktiva tjänster för människor och företag)
investeringar i infrastruktur för utbildning (byggande av ett center för evalidering…)
förstudier (avseende delar av projektet)

Förstudiens skall avslutningsvis söka fastställa förväntad uppfyllelse ex ante av programmets
kärnindikatorer nya arbetstillfällen och nya företag samt de horisontella indikatorerna.
Hänvisning till Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och
sysselsättning Norra Mellansverige 2007-2013, version 2006-10-31 ss. 32-33, 40, 45, 46.
Sandviken den 25 april 2007
Gunnar Ärnström”

