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Digital nyckelhantering –

status i projektet just nu?

• Beslut är taget i förvaltningsledningen om att införa

digital nyckelhantering inom Vård och omsorg.  

• Projektbeställning är framtagen 

• Projektgrupp är uppstartad 

• Projektledaren är i färd med att kommunicerar fattat beslut kring projektet till berörda 
”om vad som komma skall” inom vård och omsorg. 

• Leverantör (Swedlock) är sk. tilldelad i ett upphandlingsförfarande. Vi jobbar på att 
komma till avtalsskrivande.  



Varför gör vi detta – Effektmål (nyttomål)?

Den övergripande förväntade nyttan/effekterna av att införa digital 
nyckelhantering är: 

• en upplevd ökad trygghet för kunden

• upplevd förbättrad arbetsmiljö för personal 

• ökad effektivitet, dvs tidsvinst i personaltid

Projektet har även koppling till ett av Vård och Omsorgs fokusområden 2018 (som är en 
del av inriktningen och målbilden)

Ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att använda smartare tjänster och 
arbetssätt som en del i utvecklingen av vår verksamhet.



Projektmål (mätbara):

Effektmålen kan nås genom huvudsakliga projektmål, enligt nedan:

a) Digital nyckelhantering till samtliga kunders bostad:

 kortare kringtid (i förhållande till tid hos kund), genom framförallt minskad bilkörning och inväntande av kollegor

 kortare inställelsetid generellt på larm

 minskad upplevd stress hos personal

b)     Digital nyckelhantering till läkemedelsskåp och läkemedelsförråd

 minska antal läkemedelssvinn

 underlätta utredningsarbetet vid svinn/stölder – öka andel som klaras upp

c)      Digital nyckelhantering till värdeskåp (vård och omsorgsboendena i egenregi):

 Minska antalet stölder

 underlätta utredningsarbetet vid svinn/stölder – öka andel som klaras upp



Grov tidplan i projektet VO

AKTIVITET KLART
Planering Jan-mars 2018

Projektorganisation formeras och startar upp Jan-feb 2018

Projektplanering: Nulägesanalys, Risk- och 

konsekvensanalys, Kommunikationsplan osv

Mars-april 2018

Projektplan, för godkännande av styrgrupp (FVL) 24 april 2018

Genomförande maj 2018–feb 2019

Avstämning med styrgrupp (FVL) löpande

Avslut Mars-maj 2019

Slutrapport till FVL Maj 2019

Tidsperiod: feb 2018 – maj 2019



Digital nyckel

Nyckelgömma

Duo lås

Läkemedelsskåp

Ex. på synksation

(sitta i lokal) 

för digital nyckel

Digitalt 
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Värdeskåp

Undersköterskor
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Rehab.personal



DIGITAL NYCKELHANTERING (DN)

PROJEKTETS LEVERANSER 

Övergripande områden att planera hantera i projektet  

DRIFT.ORG
UTBILDNING

PERSONAL
PROGRAMVARAN

VOLYM

PLAN PRAKTISK IMPL.

RUTINER

RIKTLINJER
SUPPORT

MÄTA 

FÖLJA UPP MÅL 
KOMMUNIKATION

Risk och konsekvensanalys arbetas 

med under hela projekttiden



Ledning 

och 

styrning

Projektgrupp

Beställare
Maria Mangfors Hallberg

Styrgrupp
Förvaltningsledningen

Projektledare
Anna Nordlander

Sakkunnig
MAS Anna Gröneberg

SAS xx

Referensgrupp
• Representanter från fackliga org. –

personal- användarperspektiv - klar

• Forum pensionärs.org – kundperspektiv 
Projektmedlemmar:

Peter Andersson

Lotta Fagerell

Fredrik Ekman 

Linda Kärnman

Cecilia Zackrisson

Lena Sannlid

Damir Mahmutovic

Christian Andersson

Isak Christenson

Anna Bergland - myndighetsutövning

Resursägare
Projektstöd från Sos:

Emma Hellström – kommunikatör

Maria Remnås – Ekonom

– HR

Susanne Edgren - verksamhetskontroller



Fråga och kontaktuppgifter:

• Önskar Du ingå i referensgrupp? Innebär att vara bollplank med 

kundfokus. Projektledaren kommer att kalla till möten. 

• Hör av ER till mig senast den 20180329 om Du önskar vara med i 

referensgrupp!

Anna Nordlander projektledare

Anna.Nordlander@kungsbacka.se

0300-83 80 50

mailto:Anna.Nordlander@kungsbacka.se


Följande skall systemet/produkten ge undersköterskor/sjuksköterskor 

och rehab personal access till:

• Access via digital nyckel till hemtjänstkunders bostad, till de kunder i hemtjänsten 
som ej själva kan öppna sin dörr och/eller har larm.

• Access via digital nyckel till hemtjänstkunders portar/tvättstugor/soprum

• Access via digital nyckel till läkemedelsskåpen som ev. finns i hemmen hos 
hemtjänstkunder där läkemedelsövertag råder. 

• Access via digital nyckel till läkemedelsskåpen som finns hemma hos kunder på vård 
och omsorgsboendena. 

• Access via digital nyckel till läkemedelsförråden/läkemedelsförvaring – ssk

• Access via digital nyckel till värdeskåpen på vård och omsorgsboendena i egenregi.



Hemsjukvården är 

gemensam för 

VO och IF

Hemtjänst egenregi

Hemtjänst privat utförare

Vård och omsorgsboende 

egenregin

Dagomsorgen SoL

Vård och omsorgsboende 

privat utförare

LSS Boendena 

LSS egna hem 

Dagverksamhet LSS 

Korttidsverksamhet Barn 

Lägerverksamhet Barn  
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Översikt av VO och IF

FÖLJANDE VERKSAMHETER 

(personal och kunder)

PÅVERKAS AV DEN DIGITLA 

NYCKELHANTERINGEN

Om IF kommer 

med i projektet är 

ej klart ännu 


