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Installation av Lifecare Mobil Omsorg 
(LMO) och Phoniro PI på mobiltelefon 
Mobil 

• Mobiltelefonmodell är Samsung Xcover 5 
• Bluetooth, Wifi och Mobildata ska alltid vara på 
• Stäng av och på telefonen minst 1 gång/vecka och vid ”strul” 

Installation av Lifecare Mobil Omsorg (LMO)  
Gäller för privata utförare: 

• Skicka länken till telefonen (sms) 
• Kopiera länken till Chrome 
• Ladda ner Lifecare Mobil Omsorg (LMO) 
• https://utb-

lcsse.service.tieto.com/lmoapp/22.03.0/LMO_Solna_VOO_release.apk  
Godkänn okända källor 

• Klicka tillåt på alla frågor 

Telefonen 

 
1. Gå in i telefon Inställningar >> Om telefonen 

https://utb-lcsse.service.tieto.com/lmoapp/22.03.0/LMO_Solna_VOO_release.apk
https://utb-lcsse.service.tieto.com/lmoapp/22.03.0/LMO_Solna_VOO_release.apk
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2. Ta Redigera 

 

 
3. Fyll i telefonens namn och sedan ta Klart.. 
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Installation av Phoniro PI 
Gäller för privata utförare. 
Du hämtar den senaste uppdateringen av appen via Google play butik. Följ 
instruktionen, 

Tillåta okända källor (Phoniro PI) (får inte upp nycklarna annars) 

Koppla ny mobil 
• Logga in i Lifecare Mobil Omsorg (LMO) 
• En ruta kommer upp - Mobilen är inte kopplad 
• Gå in i Phoniro Care på dator. Följ installationsstegen här nedan 

 
1. I LMO-appen under huvudmenyn finns information om LMO 

Identifierares ID-kod. Den söker du på i Phoniro Care 

 

2. Välj Administration i Phoniro Care 
3. Välj ikonen mobiltelefoner. 
4. Sök efter okopplade telefonen i Phoniro Care. Du behöver inte 

fylla i alla siffror men ju mer du fyller i desto färre val får du 
upp i listan. När du fått fram den aktuella telefonen ser du fältet 
Externt ID. Det är LMO-appens IDkod 
 
Se punkt 1(ovan) söker du fram LMO-appens Identifierare 
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I Phoniro Care 
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5. Klicka på den aktuella telefonen, du hamnar i redigera läget. 
Fyll i telefonens namn, telefonnummer, koppla den till din 
organisation och aktivera. Spara 

 
 

Hjälp en vän 
Innan du kan använda LMO appen på telefonen måste du köra Hjälp en vän. 
LMO får en Identifierare (IDkod) som ska parkopplas i systemen. 
För att se guide på detta – se dokumentet. Hjälp en vän LMO 
 
När ska du köra ”Hjälp en vän”: 

• En helt ny telefon 
• Ominstallation av telefon 

 
För guide kring detta - se dokument: Hjälp en vän LMO på Solna.se 
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Åtkomst till Lifecare Utförare (privat utförare) 
• Åtkomst till Lifecare Utförare https://solna.se/lcutforare 
• Logga med BankID 

 

 

Fel som kan uppstå 

• LMO (Lifecare Mobil Omsorg) om nedladdning misslyckas – 
avinstallera appen och gör om installationen (privat utförare) 

• Fel datum/tid på arbetspassen - Ställ in mobilen på automatiskt 
datum/tid 

• Felmeddelande ”Kan inte nå servern” - Beror vanligtvis på brist på 
datatrafik. 

• Plats under inställningar ska vara aktiverad 
• Tillåt okända källor för Phoniro PI 
• Om en mobil försvinner /blir stulen - avaktivera den i Phoniro 

Care! 
• Mobilen kopplas inte – Annan verksamhet kan ha kopplat upp 

mobilen vilket medför att genomförda arbetspass hamnar på fel 
verksamhet!  

• Fel mobil kopplas till verksamheten – Se ovan 

https://solna.se/lcutforare
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• Digitala låset är bara grå.  
Oftast beror det på att personalens information inte stämmer: 

o se alltid till att fylla i Lifecae Utförare först och fyll i rollen i 
Phoniro Care 

o det kan bero på att namn, användarnamn, personnummer 
felstavat eller m.m. .  

o telefonen inte ligger i rätt organisation. 
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