Beskrivning av McCog
Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med unika resurser och stor kompetens i
frågor om bilkörning och funktionsnedsättning - bilanpassning, körkortsmedicinska
utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. Mobilitetscenter drivs av en ekonomisk förening
med rörelsehinderförbunden som medlemmar och är en fristående verksamhet som får
uppdrag av sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av
legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området. De
bedömningsinstrument och metoder som används är vetenskapligt prövade.

Produkt
Mobilitetscenter har utvecklat en databas, McCog, för att ge arbetsterapeuter tolkningsstöd av
testresultat för kognitiva tester. McCog är ett konkret redskap för att arbetsterapeuten lättare ska
kunna tolka testresultat och tydliggöra resultatet för patienten. McCog innehåller normvärden
(testdata från personer utan sjukdom) till respektive test och baseras antingen på vetenskapliga
studier eller på kliniska data. De resultat som läggs in i databasen jämförs med dessa normvärden.
Genom att använda databasen säkerställs kvalitet och reliabilitet, vilket innebär att bedömningen
inte är beroende av vilken arbetsterapeut som gjort utredningen.

Säkerheten
McCog körs på en server i en väl skyddad datorhall i Sverige. Företaget som sköter driften har
personuppgiftsbiträdesavtal med Mobilitetscenter för att skydda innehållet i databasen. Lösenord
och uppgifter som registreras lagras krypterade i databasen. Kommunikationen över internet skyddas
med SSL-certifikat, vilket innebär att all data är skyddad med kryptering. Användare av McCog har en
individuell inloggning med tillhörighet till respektive klinik. Användare av McCog har ingen åtkomst
till uppgifter som registreras av annan klinik.

Tjänstebeskrivning
Vid beställning av individuell inloggning bokas tid för introduktion, enskilt eller i grupp, via Skype. Vid
introduktionen används en utbildningsinloggning med enbart fiktiva patientuppgifter. Efter
genomförd introduktion ska varje deltagare genomföra aktuella tester med fem friska personer. När
detta är utfört lämnas individuell inloggning till egen klinik vid Skypemöte som avslutar
introduktionen.

Uppdatering
Mobilitetscenter är ansvarig för innehåll i databasen och genomför uppdateringar regelbundet.
Support till användare sker via mail/telefon.

Användares åtagande
Beställning av tjänst innebär ett abonnemang av McCog under 1 år (12 månader). Kostnaden för
abonnemanget är 1500 SEK för ovanstående period.
Beställare av tjänsten erhåller individuell inloggning med kliniktillhörighet efter genomförd
introduktion. Användare förväntas använda tjänsten enligt gällande lagar för journalföring och
datasäkerhet. Inom samma klinik kan en inloggning överlåtas, vid t.ex. byte av personal, efter
anmälan till Mobilitetscenters supportteam. Felaktigt utnyttjande av tjänst/inloggning medför att
användarens inloggning stängs av. Beställning av tjänst sker via särskilt formulär.

Kontaktperson Mobilitetscenter:
Fredrik Foss tel: 031-22 05 90

