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Kommunfunktion 

För att den person som ska hålla i träningspasset/aktiviteten ska kunna 

komma åt träningsprogrammet utan att behöva logga in i GoMobilus. 

Gå till fliken ”Team-administratör” 

Teamadministratören för teamet bestämmer om funktionen ska vara tillgänglig eller inte för 

teamets användare. Teamadministratören bestämmer också vilken säkerhetsnivå som ska 

användas. 

 
Inställningar 

1. Klienthantering. 

2. Publik klientsida. 

3. Bocka i rutan ”Tillåt användare att skapa publika klientsidor”. 

4. Välj lägsta säkerhet ni vill använda. 

5. Bocka i om ni vill ”tvinga användare att använda endast denna säkerhetsnivå”. 

 

OBS! VIKTIGT Att tänka till innan ni väljer nivå från början. Det kan annars bli 

problem om ni skulle ändra nivåer. 

 

 
 

PS! Om du som administratör i efterhand väljer att tvinga användare att använda en specifik 

säkerhetsnivå, så kommer alla sidor som inte har denna nivå att försvinna. Om man vill ha 

tillbaka dessa publika sidor måste en användare publicera dem igen. 
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Säkerhetsnivåer: 

(4). Det finns tre säkerhetsnivåer som avser åtkomsten till den publika sidan: 

• Ingen säkerhet – betyder att alla som har tillgång till länken (eller QR-
koden) kan gå in och titta på träningsprogrammen.  

• PIN – betyder att terapeuten anger en PIN-kod i samband med att den 
publika sidan skapas, och den måste anges för att komma in på sidan. 
OBS! PIN-koden måste bestå av exakt 4 siffror. 

• Lösenord – innebär att terapeuten anger ett lösenord i samband med att 
sidan skapas, och lösenordet måste anges för att komma in på sidan och se 
träningsprogrammen. 
OBS! Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken. 

 
Du kan som administratör ändra säkerhetsnivån när du vill.  
OBS! Tänk på: Om du går till en högre nivå kommer de sidor som har haft ”lägre 

säkerhetsnivå” att försvinna eftersom de sidorna som har denna säkerhetsnivå inte kan 
fortsätta existera. 

 
Det går att sätta ”lägre nivå” utan att de sidorna med högre nivå försvinner. Det är 

minimumnivå man sätter. Däremot om man tvingar till specifik nivå så försvinner alla sidor 

som inte har den specifika nivån.  

 

Välj/gå tillbaka till Premium, sedan går man till ”Mina Klienter” och Välj 
klient: 
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Klientsida 

 

Välj säkerhetsnivå: För att skydda den publika sidan mot obehörig åtkomst, så 

finns det upp till tre olika säkerhetsnivåer att välja mellan.  

1. Ingen säkerhet - innebär att alla som har tillgång till länken har åtkomst till sidan 

och de träningsprogram som finns där.  

2. PIN - Sidan är skyddad med en pin-kod (4 siffror).  

3. Lösenord - Sidan skyddas med ett lösenord (minst 8 tecken).  

 

Din Team-administratör bestämmer vilka säkerhetsnivåer som ska vara 

tillgängliga.  
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Publik Klientsida:  

• Du som skapar eller ändrar den publika klientsidan bestämmer vilken av de 

tillgängliga säkerhetsnivåerna som ska användas och vilket Lösenord/PIN som 

ska användas.  

• Tänk på att GoMobilus inte lagrar PIN/Lösenord i klartext.  

• Du måste därför komma ihåg eller anteckna PIN/Lösenord utanför GoMobilus. 

• När du valt säkerhet, klicka på ”Skapa publik sida” för att skapa sidan. 

 

 
 

Ta bort publik sida:  

Om du väljer detta alternativ kommer den Publika sidan att tas bort. 
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Öppna sida:  

Här kan du välja att förhandsgranska sidan och testa inloggning  

 

Kopiera länken: 

Genom att kopiera länken, kan man lägga in denna i sin webbläsare och då se 

programmet där. Man kan också lägga in denna länk i till exempel något hjälpmedel 

som finns tillhanda eller på annat ställe där man skulle kunna nå detta program. 
 

 
Säkerhet:  

Andra Pin/lösenord. 

Här har du möjlighet att ändra Pin/lösenord 

 

 
Utskrift:  

Aktivera knappar för de funktioner/val ni vill göra. 

Visa klientens namn på utskriften: innebär att klientens namn kommer att finnas på 

utskriften. 

Visa Pin/lösenord i klartext: innebär att det lösenord eller PIN-kod man valt kommer 

att stå/synas på utskriften. 
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Skriv ut QR – kod till klientens sida: 

 

Utskrift: Antingen om du väljer QR-kod eller webbadressen, kommer du till samma 

vy i både dator, platta, telefon. Här kan du välja, träna, visa träningsprogrammet. 
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Träna/Visa: Här kan du välja, träna, visa träningsprogrammet. 

 

Innehåll:  

Välj vilka av klientens träningsprogram som ska vara tillgängliga på den publika 

sidan. 

Här bockar man i de program som man vill ska synas och vara tillgängliga på 

klientens publika sida. 
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För Utförare/hemtjänstpersonal 

Använd "länken" eller ”Skanna” QR – koden, och ni kommer då till 

inloggningssidan. 
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Logga in på den publika sidan.  

Då man navigerar in på den publika sidan i webbläsaren måste man först logga in. 

Vilken inloggning som krävs beror på vilken säkerhetsnivå som används till sidan.  

 

 
 

När du loggat in ser du de träningsprogram som valts att visas. Till varje 

träningsprogram finns alternativen ”Träna” och ”Visa” 
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Visa: Här ser man vilka övningar som ska göras och hur dom ska utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna: Välj Träna för att 

gå igenom varje övning. 
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Kommentera: 

När man slutfört träningspasset finns möjlighet att ge en kommentar till din vårdgivare, och 

sen klicka på Avsluta träningspasset. Din vårdgivare får detta meddelande och ser detta på 

startsidan i ”Aktivitetsfältet”. Din vårdgivare får också information om vilka övningar du 

markerat som utförda och vilka du valt att hoppa över 
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