
Kristiansund kommune 

En mer effektiv hverdag med nettbrett  
i hjemmesykepleien

– Med Visma Mobil Omsorg på nettbrettet har vi alltid oppdatert og lett tilgjengelig informasjon med oss ut i felten. 
Sykepleier Ann Kristin Sæther i Kristiansund kommune har vært med å teste den nye løsningen Visma Mobil 
Omsorg en drøy måneds tid, og er storfornøyd med løsningen.

Kommunen som er Sæthers arbeidsgiver har som 
mål å være innovativ og tar i bruk teknologi og 
digital hjelpemidler for en effektiv og innovativ 
drift av kommunen. Kommunen har holdt på med 
omsorgsteknologi de siste 10-12 årene, og vært en 
pådriver for den nye løsningen Visma Mobil Omsorg.  
I dag er 12 nettbrett med som arbeidsredskap når 
hjemmesykepleierne er ute i felten, og etter en 
vellykket start har kommunen allerede gått til innkjøpt 
av seks nye nettbrett som snart tas i bruk. 
Mottakelsen har vært så god at kommunen har 
som mål å få 50 nettbrett i drift i løpet av 2012.

Omsorg på farten

- Jeg starter arbeidsdagen med å logge meg på 
nettbrettet. Der ser jeg dagens gjøremål og hvor jeg 
skal, og kommer meg raskt ut i felten. Tidligere tok det 
gjerne en time før vi kunne reise ut, da all informasjon 
måtte gjennomgås på kontoret først. Og når jeg er 
ute hos pasienten har jeg all informasjon tilgjengelig. 
Dersom jeg skulle være usikker på noen prosedyrer  

ved for eksempel sårstell, kan jeg bruket nettbrettet 
og slå det opp. Jeg slipper å ta telefoner for å få 
informasjon om behandlingen. Det skaper trygghet 
både for meg og pasienten, forteller Sæther.

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for 
kommunal pleie- og omsorgstjenester. Med nettbrett 
kan hjemmetjenesten lett utveksle informasjon 
uten papir, telefon eller en snartur innom kontoret. 
Meldinger kan enkelt utveksles ved hjelp av nettbrettet. 
Hjemmesykepleieren kan på den måten enkelt utveksle 
informasjon med fastlegen til pasienten. Når Sæther og 
hennes kolleger tar nettbrettet med ut i felten får  
de enkelt tilgang til journalinformasjon, dokumentasjon 
og beskjeder, om hver enkelt pasient. – Ingen data 
lagres på nettbrettet. Ingen andre enn jeg har tilgang 
til personopplysningene i systemet, sier Sæther og 
legger til, når jeg skal bruke systemet igjen, må jeg 
logge inn på nytt. Og blir nettbrettet borte, er ikke 
dataen tilgjengelig.

«På nettbrettet har jeg all informasjonen jeg trenger i løpet 
av en arbeidsdag» – Ann Kristin Sæther, Sykepleier
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Kunde:

Kristiansund 

kommune

Fakta:

•	Ca. 130 ansatte

•	1400 bruker  
hjemmetjenesten

•	over 23 000  
innbyggere

Kristiansund er en 
bykommune på 
Nordmøre i Møre og 
Romsdal med over  
23 000 innbyggere.
Kommunen består 
av fire større øyer 
i tillegg til en rekke 
mindre øyer, holmer 
og skjær. Kommunen 
har en uttalt målset-
ting om å ligge langt 
fremme når det 
gjelder å ta i bruk ny 
teknologi og ny funk-
sjonalitet for å drive 
Kristiansund på en 
effektiv og moderne 
måte.

Utfordring

• Brukte lang tid på papirarbeid inne på kontoret ved 
begynnelsen av hver vakt

• All rapportskriving måtte gjøres på kontoret etter at 
besøksrunden var slutt

• Ikke planlagte besøk måtte gjennomføres basert på 
opplysninger formidlet på telefon

• Sykepleierne hadde liten mulighet til å sjekke 
oppdatert pasientopplysninger mens de var på 
hjemmebesøk

Løsning

• Visma Mobil Omsorg gir tilgang til oppdatert 
informasjon og er verktøy for kommunikasjon og 
samhandling med kollegaer og fastlege

• Nettbrettene er enkle i bruk og hjemmetjenesten 
sparer tid og kvaliteten på arbeidet og rapporten øker

Resultat

• Alltid tilgang til oppdatert pasientjournal
• Styrket pasientsikkerhet med tilgang på relevant 

pasientinformasjon
• Høy sikkerhet ved innloggingsrutiner på mobile flater
• Arbeidsdagen blir mer fleksibel
• Brukervennlig løsning
• Forbedret samhandling, effektivitet og kvalitet

Løsninger fra Visma:

• Visma HS Pro
• Visma Oppvekst Skole
• Visma Oppvekst Barnehage
• Visma Oppvekst Kulturskole
• Visma Oppvekst PP-tjenesten
• Visma Omsorg Profil
• Visma Mobil Omsorg
• Visma Velferd
• Visma Barnevern

«Nettbrettet har vært en positiv tilførsel, og vi har alltid 
oppdatert informasjon om pasienten og enkelt mulighet til å 

oppdatere uforutsette hendelser»
– Ann Kristin Sæther, Sykepleier

Enkel i bruk 

- Nettbrettet er en positiv tilførsel. Det å ha med seg 
pasientjournalen ut i hjemmet gjør at man føler seg 
tryggere. Skulle jeg for eksempel få en alarm underveis 
kan jeg raskt ”hente opp” brukeren og finne den 
informasjon jeg trenger om medisiner, pårørende og 
fastlege. Jeg kan også enkelt rapportere uventede 
hendelser. Jeg har alt jeg trenger på nettbrettet, sier 
Sæther, og legger til, ”tjenesten er enkelt og greit lagt 
opp, alle får det til. Jeg var den første som tok i bruk 
nettbrettet her hos oss, og både innkjøringen og første 
arbeidshelg gikk greit.  Vi sparer tid, blir tryggere og det 
blir bedre kvalitet på arbeidet, forklarer hun.”

I Kristiansund kommune oppleves bruken av Mobil 
Omsorg som oversiktlig, rask og svært enkel i bruk. 
Oppbyggingen av programmet er logisk og intuitiv i bruk, 
og har funksjonalitet som gjør hverdagen mer effektiv og 
mer oversiktlig for de ansatte. Opplæringen i bruken av 
Mobil Omsorg var også uproblematisk. Alle ansatte ble 
kalt inn til felles opplæring og innen 30 minutter var alle 
i full gang, sier prosjektleder i Kristiansund kommune, 
Atle Betten. - Nettbrettet har blitt godt mottatt, vi har 
ansatte i alle aldre og løsningen passer like bra for de på 
20 som de på 60, selv om de på 20 kanskje har det litt 
raskere i fingrene, seier Sæther.

Sparer tid og krefter

- Nettbrettet er et nyttig arbeidsredskap. Resultatet 
er at vi blir mer effektive, vi får raskt tilgang til den 
informasjonen vi trenger. Vi sparer tid og det blir 
bedre kvalitet på den jobben vi gjør. Det blir mindre 
papirarbeid og færre telefoner fordi vi har alt vi trenger 
på nettbrettet, forteller Sæther. Med nettbrettet er 
jeg sikker på at jeg alltid har oppdatert informasjon, 
og det er også enkelt for meg å holde informasjonen 
oppdatert. Når jeg er ferdig med et besøk skriver jeg 
rapport i bilen, på den måten er informasjonen alltid 
oppdatert, avslutter Sæther.


