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Bakgrund  

Syftet med riktlinjen är att skapa tydlighet i organisationen om den höga säkerhetnivå vi 
behöver ha kring våra omsorgstelefoner ute i verksamheten och det personliga ansvar varje 
medarbetare har    

Identifiera behov av omsorgstelefon inom vård och omsorg 

Du identifierar behovet av omsorgsmobil genom att personal använder sig av något av 
nedanstående system i sin telefon under arbetet:  

 Treserva, förvaltningens verksamhetssystem. Social dokumentation/journalföring 
mm. 

 TES, förvaltningens planeringssystem för hemtjänst och boendestöd. Schema 
hemtjänsten, besöksregistrering hos brukare. 

 Phoniro, Nyckelfritt, digitalt låssystem hos hemvårdens brukare. 
 MCSS, förvaltningens system för digital signering av HSL insatser. 
 CaneaONE, förvaltningens ledningssystem. 

Beställning av omsorgstelefon  

För att beställa en telefon/telefoner som är konfigurerade för att täcka behoven specificerade 
ovan gör du en beställning på digtalsupport.molndal.se – Produkter och tjänster – telefoni – 
omsorgstelefon. Beställning görs utan undantag av enhetschef.  

Externa utförare skickar ett ärende med beställning till vof.it@molndal.se 

 

 Omsorgstelefonen – ett arbetsredskap 

1. Mobiltelefon med tillgång till apparna för Treserva, TES, MCSS, Canea och Phoniro 
är ett arbetsredskap för att underlätta de insatser som planeras för Mölndals Stads 
vårdtagare. De är ej personliga och skall enbart användas i tjänsten och med gott 
omdöme. Det innebär tex att inte använda telefonen för privata samtal eller sköta 
privata ärenden tex inköp av sms-biljetter eller liknande för privata ändamål. 
Internationell mobil- och surftrafik är avstängd. Upprepade fall av omotiverad 
användning av arbetsmobilen för privata ärenden kan leda till att du blir 
återbetalningsskyldig. När ditt arbetspass är slut skall du logga ur samtliga system och 
sätta telefonen i sin laddare eller lämna över till kollega som går på nästa pass.    
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2. Ladda telefonens batteri vid behov. Tänk på att du är i behov av en fungerande telefon 
under hela ditt arbetspass och kanske har du ett behov av att stödladda batteriet t.ex. 
under lunchen. Viktigt att du loggar ur samtliga system om du lämnar telefonen 
obevakad under laddningen. 

Koddosa  

1. För att logga in i appen för Treserva så krävs att du har en personlig koddosa kopplad 
till dig. Den får du av din enhetschef som hjälper dig att koppla den till ditt Treserva-
konto.  

2. Du är personligt ansvarig för omhändertagande av din koddosa. Det är av yttersta vikt 
att du har den i säkert förvar och att du har tillgång till den under hela ditt arbetspass.  

3. Koddosan skall återlämnas till enhetschef vid avslutande av anställning eller vid 
längre tjänstledighet.  

Förlust av koddosa  

Skulle du bli av med din koddosa måste detta omedelbart anmälas till ansvarig chef. Skicka 
skyndsamt ett ärende till vof.it@molndal.se uppge ditt användarnamn och om möjligt dosans 
serienummer för nollställning av dosan. 

Datamängd  

I telefonabonnemanget ingår 7gb surf. Dessa ska räcka till månadens användande av ovan 
nämnda system och får EJ nyttjas för privat surfande som tex streaming av musik eller film. 
Var restriktiv med användande av data för att försäkra dig om att den avsedda mängden räcker 
till avsedda tjänster.   

Nedladdning av appar, bilder etc  

Det är inte möjligt att ladda ner egna appar på telefonen, de appar du behöver använda dig av i 
tjänsten skjuts ut av Telesupport via MobileIron. Det är inte tillåtet att ändra bakgrundsbilder 
och annat som stör intrycket när du loggar in. Alla medarbetare ska snabbt känna igen sig och 
hitta rätt appar när de loggar in, oavsett vilken omsorgstelefon de väljer.  

mailto:vof.it@molndal.se
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Sekretessgränser och GDPR 

1. När du har loggat in i apparna på telefonen är du personligt ansvarig för att se till att 
den inte kommer i orätta händer och du får heller inte låna ut telefonen till någon 
annan.   

2. Som anställd i Vård och omsorgsförvaltningen är det ditt personliga ansvar att hålla 
dig underrättad om innehållet i våra riktlinjer som t.ex. ”Social dokumentation i 
verkställighet” och ”Metodstöd för dokumentation” så att du använder våra system 
med brukarinformation på ett korrekt sätt, även mobilt.  

3. Information i våra brukarsystem får endast användas vid behov i ditt tjänsteutövande, 
det är absolut förbjudet att söka efter information om brukare som du ej har behov av 
för att utföra ditt schemalagda uppdrag. Du är också personligt ansvarig för att ingen 
obehörig kommer åt din telefon och kan göra sökningar under din inloggning.  

Förlust av mobiltelefon  

1. Skulle mobiltelefonen bli stulen eller på annat sätt försvinna måste detta omedelbart 
anmälas till Digital support 031-315 25 00 eller via ärende på 
digitalsupport.molndal.se – skapa ärende – telesupport. När enheten har öppet ska ni 
alltid välja telefonsamtal framför att skapa ett ärende för att ärendet ska hanteras så 
snart som möjligt. När Telesupport har stängt skickar ni ärende med information om 
förlusten. En polisanmälan måste upprättas, spara diarienummer. Därefter ringer ni 
Tele2 på telefonnummer 0200-232323, knappval 1, för att spärra abonnemanget. 
Telesupport nollställer telefonen på distans och gör den obrukbar för upphittaren. För 
detta krävs diarienummer från polisanmälan. Meddela även din enhetschef om det 
inträffade som behöver dokumentera det inträffade och eventuellt lägga beställning på 
en ny omsorgstelefon. 

2. Skulle förlustanmäld telefon återfinnas behöver personal fysiskt besöka Telesupport 
på Göteborgsvägen 7 för att få den öppnad och registrerad på nytt, detta för att 
säkerställa att telefonen inte är i orätta händer. Du behöver kunna legitimera dig under 
ditt besök hos Telesupport.  

3. Stöld och förlust skall alltid polisanmälas. 
4. Du har ett personligt ansvar att ombesörja att telefonen hanteras varsamt och på ett 

sådant sätt att den inte skadas eller lämnas oövervakat på ett ställe där den riskerar att 
bli stulen.   

5. Kostnaden för ny omsorgstelefon faktureras respektive enhet.  
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Trasig och/eller obrukbar telefon 

1. Skapa ett ärende på digitalsupport.molndal.se – produkter och tjänster – telefoni – 
omsorgstelefon – service och reparation. Invänta svar med instruktioner för vidare 
hantering i ärendet. Enbart beställningar från Enhetschef/behörig beställare behandlas.  

2. Kostnaden för lagning eller byte till ny telefon som inte omfattas av garanti bekostas 
av respektive enhet. För externa utförare är nybeställning av omsorgstelefoner 
kostnadfritt.  

Tillbehör såsom laddare, batteri etc  

1. När du beställer telefoner så kommer den levererad komplett med batteri, laddare och 
skärmskydd. Simkort efter behov.  

2. Beställning av tillbehör sker till digitalsupport.molndal.se av enhetschef/behörig 
beställare. Externa utförare kan inte beställa tillbehör via digitalsupport utan 
ombesörjer detta själva.  

 Användarnamn och lösenord 

1. Alla telefoner tillhörande samma enhet ska ha enhetliga koder till simkort och 
skärmlåskod så att du enkelt ska kunna logga in på mobilen.  

2. Användarnamn och lösenord för Treserva och TES är de samma som du använder för 
att logga in på datorer inom staden. Mer information om hur du återställer lösenordet 
hittar du på intranätet.  

3. Inloggning i Phoniro är personlig och kan ändras av samordnare eller enhetschef, 
alternativt skicka ett ärende till VOF system och support vof.it@molndal.se eller på 
telefon 031 - 315 28 30.  

4. Det är viktigt att du inte avslöjar ditt lösenord för andra eller lånar ut din behörighet 
till kollega, du är ansvarig för att skydda din behörighet mot felaktigt användande. Byt 
lösenordet omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det.  

Återvinning 

Telefoner som av en eller annan anledning inte längre används skall återlämnas till VOF 
system och support, Göteborgsvägen 7. Det går bra att skicka med internpost. Där görs 
bedömningen ifall de kan nollställas och återanvändas eller om de ska kasseras enligt stadens 
miljöpolicy. Kasserade telefoner skickas sedan till Digital support för eventuell 
återanvändning.  

https://intranet.molndal.se/
mailto:vof.it@molndal.se
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Mobiltelefon och bilkörning  

 Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan 
kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. 
Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.  Så här står det i 
trafikförordningen: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt 
aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om 
det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning 
på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen". I Mölndals Stad följer vi gällande 
lagstiftning och du blir personligt ansvarig ifall du bryter mot dessa.  

 

Jag har tagit del av denna riktlinje och är införstådd med mitt personliga ansvar 
enligt densamma: (Riktlinje för mobila arbetssätt inom vård- och 
omsorgsförvaltningen)  

Enhet:  

Datum:  

Namn:  

Underskrift:  
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