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Sammanfattning av resultat 
 

Projektet med digitala signeringslistor har pågått sedan februari 2014. Att 

projektet tillkom berodde på en granskning av samtliga sigeringslistor som 

utfördes. Resultatet av granskningen visade på ett flertal områden som äventyrade 

patientsäkerheten. Arbetssättet med digitala signeringslistor har medfört att både 

omvårdnadspersonal och legitimerad personal har fått ett tillförlitligt stöd för de 

ordinerade och delegerade insatserna. Nu har projektet avslutats och arbetet med 

ett digitalt verksamhetsstöd har utökats till ytterligare två boenden. 
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1 Utfall 

1.1 Måluppfyllelse 
Förhoppningen med användandet av det digitala verksamhetsstödet MCSS var att personalen 

skulle få ett lättläst och tydligt stöd för utförandet och signeringen av ordinerade/delegerade 

insatser. Målet var även att sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna, på ett 

enkelt sätt, skulle kunna få ökad möjlighet att hantera och följa upp delegerade och ordinerade 

insatser. De målen är uppfyllda.  

Genom användandet av de digitala signeringslistorna har det blivit möjligt att mäta och 

minska ledtiderna för upptäckande av avvikelser vid medicindelning. Antalet ej givna 

läkemedel som beror på att personalen glömt att ge patienten läkemedlet har minskat 

betydligt. 

Antalet avvikelser för ej utförd träning har också minskat. Nu har fysioterapeuten och 

arbetsterapeuten större möjlighet att snabbt se avvikelser och följa upp träningen vilket leder 

till en ökad patientsäkerhet. I jämförelse med särskilda boenden där man fortfarande använder 

papperssigneringslistor kan man se en signifikant skillnad i antalet utförda och signerade 

insatser inom rehjabiliteringsområdet. 

Det är enkelt att med hjälp av systemet säkerställa att omvårdnadspersonal har aktuella 

delegeringar. Systemet meddelar när en delegering håller på att gå ut och det underlättar 

uppföljning och förnyelse av delegeringar. För att personalen ska kunna signera delegerade 

uppgifter i systemet krävs att sjuksköterskan, fysioterapeuten eller arbetesterapeuten har 

angett att personalen har en gällande delegering. Det hjälper till att säkerställa att 

omvårdnadspersonalen har de kunskaper som krävs i enlighet med Lerums kommuns riktlinje 

för delegering. 

De digitala signeringslistorna har en funktion för kontrollräkning av narkotika och vi kan på 

så sätt säkerställa att kontrollräkning av narkotika genomförs enligt SOSFS 2000:1 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården.  

De digitala signeringslistorna har även en funktion för påminnelse om läkemedelsgenomgång 

för att säkerställa att läkemedelsgenomgångar utförs enligt Regional medicinsk riktlinje.  

Då Nya lundbygården är en demensenhet har man valt att inte registrerar resultatet av 

riskbedömningar gällande fall, trycksår och undernäring. Riskbedömningar görs dock på 

samtliga boende och figurerna som symbolerar risk för trycksår, fall och undernäring har 

testats. 

Sektor Stöd och omsorgs värdighetsgarantier är inlagda i systemet. Möjligheten finns att 

koppla på påminnelser om nattfasta och egna aktiviteter för de boende. 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/Sidor/2000-1grundforeskrift.aspx#anchor_4
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/Sidor/2000-1grundforeskrift.aspx#anchor_4
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/Sidor/2000-1grundforeskrift.aspx#anchor_4
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1.2 Aktiviteter 

Februari 

 Planering av projekt internt och ihop med APPVA, leverantör av MCSS 

 Utbildning av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i hur de ska 

arbeta i systemet 

 Installation av certifikat för MCSS för de sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster som ska lägga in delegerade och ordinerade insatser i systemet. 

 Utbildning av alla omvårdnadspersonal som arbetar på Nya Lundbygården. 

 Praktisk genomgång inför uppstart av MCSS 

 Inmatning av uppgifter för all personal och alla boende i MCSS 

 Inmatning av uppgifter kring medicinering och skapandet av signeringslistor, till 

att börja med enbart stående ordinationer. 

 Test av trådlöst nätverk och mobila anslutningar för att säkerställa tillgängligheten 

till systemet. 

 

Mars 

 Fler listor med insatser har lagt till. 

 Påminnelsefunktion via e-post testas på en avdelning 

 

April 

 Fler listor med insatser från sjuksköterskorna har lagt till. 

 En fysioterapilista har lagts till med olika typer av rehabinsatser. 

 Påminnelsefunktion via e-post testas på samtliga avdelningar 

 En funktion för att göra sjuksköterskan påmind om påfyllning av läkemedel har 

kopplats på. 

 

Maj 

 Fler listor med insatser från sjuksköterskorna har lagt till. 

 Fysioterapilistan används till flera olika typer av rehabinsatser. 

 Kommunens värdighetsgarantier har diskuterats och ett förslag på arbetssätt är 

inlagt i systemet. 

 

Juni 

 En enkät har skickats ut till all omvårdnadspersonal som arbetar på Nya 

Lundbygården. Enkäten innehåller frågor om arbetssättet med de digitala 

signeringslistorna och resultatet ska användas i utvärderingen av systemet. 

 Arbetet med signering av kommunens värdighetsgarantier på de digitala 

signeringslistorna har lagts in i systemet. Test ska göras i augusti 

 Riskanalys och åtgärdslista inför sommaren har utförts.  

 En sjuksköterskeassistent har fått behörighet att administrera signeringslistorna under 

sommaren för att täcka upp eventuella luckor bland de sjuksköterskor som i vanliga 

fall arbetar på Nya Lundbygården. 
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 Möjligheten att säkra upp nätverksanslutning har gjorts och det har fattats beslut och 

att ett mobilt bredband ska finnas på varje avdelning för att täcka upp när det trådlösa 

nätverket ligger nere. 

 Ytterligarerehabinsatser har lagts till på de digitala signeringslistorna. 

 

Augusti 

 Enkäten som skickats ut till omvårdnadspersonalen har analyserats 

 Utredning av avvikelser kring signering har analyserats och åtgärder har satts in. 

 Nya rutiner för att säkra upp den digitala signeringen håller på att tas fram 

 

September 

 En justering i påminnelsefunktionen har gjorts som medför att personalen får 

påminnelsen tidigare.  

 En avdelning har försetts med mindre surplattor, det är 3 stycken iPad 2 som har bytts 

ut mot iPad mini. 

 

Oktober 

 De mindre iPad mini som testats på en avdelning har nu även testats på övriga 

avdelningar 

 En leverantör av eBeacons har hittats. 

 

November/December 

 Utbildning av fler sjuksköterskor och enhetschefer i att använda MCSS 

 Uppstart av digitala signeringslistor på Björkebacken, en gruppbostad granne med 

Nya Lundbygården. 

 Utbildning av omvårdnadspersonal på Björkebacken.  

 Byte av fler iPad 2 till iPad mini på Nya Lundbygården. 

 Planering av införande av MCSS på Gamla Lundbygården 

 Möte med IT-enheten för att säkerställa uppkopplingen mot MCSS. 

 Teknikmöte med IT-enheten och leverantören av digitala signeringslistor för att säkra 

upp driften av systemet nu när användandet utökas med två boenden. 

 Inköp och montering av 4 stycken ”puckar” med sim-kort för att säkra det trådlösa 

närverket. 

 Test av eBeacons för identifiering på Björkebacken. 

 Byte av samtliga iPad 2 till iPad mini på Nya Lundbygården. 

 Test av sim-kort i en iPad/avdelning på Nya Lundbygården 

 Planering av införande av MCSS på Gamla Lundbygården 

 

1.3 Ekonomisk redovisning 

Projektet har inte inneburit några extra kostnader för material utöver det som angavs när 

projektet startade. Budgeten har kunnat hållas när det gäller införskaffande av iPads samt 

programvara som krävts för att kunna arbeta med de digitala signeringslistorna. 

Däremot har tidsåtgången varit högre än vad som var beräknat. Användandet av ny teknik har 

medfört en del extraarbete för att säkra upp den mobila åtkomsten. 
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2 Spridning av resultat och informationsaktiviteter 

  

2.1 Lokal information, delaktighet och förankring 

Projektet har haft en projektorganisation som kontinuerligt har lämnat information till 

ledningsgrupp och övriga verksamheter. Information har även lämnats till 

kommumledningen. 

Anhöriga och boende har fått information i samband med inflyttande. Boendet har i dagsläget 

demensinriktining vilket har gjort att informationen har fått anpassas utifrån det och ibland 

upprepats många gånger. 

Inför uppstart informerades och utbildades all personal på Nya Lundbygården. Kommunens 

övriga verksamheter har fått information om att projektet pågår. Information har även lämnats 

till kommunens Särskilda boenden som drivs i privat regi. Inga externa utförare i Lerum 

använder i dagsläget de digitala signeringslistorna. Både legitimerad personal och 

omvårdnadspersonal har varit delaktiga i utformningen av arbetssättet med de digitala 

signeringslistorna. Synpunkter har tagits tillvara av projektledning och levarantör av systemet 

och förbättringar har gjorts under projektets gång. 

Möjlighet finns att göra studiebesök på Nya Lundbygården för att se hur systemet fungerar 

och det har haft besök av grupper från både interna och externa verksamheter. 

Deltagare i projektet har även i olika forum berättat och visat hur systemet fungerar då 

intresset för arbetssättet är stort. 

2.2 Regional information, delaktighet och förankring 

Statusrapporter har kontinuerligt skickats till GR och en föredragning har hållits för 

styrgruppen. 

Projektledare och deltagare i projektet har även deltagit i konferenser anordnade av GR för att 

sprida information om projektet. Intresset för projektet har varit stort och vid ett flertal andra 

tillfällen har projektdeltagarna spridit information om projektet. 

2.3 Leverans 
Inför en uppstart av arbete med digitala signeringslistor är det viktigt att man gjort en 

kartläggning av befintliga resurser och en riskbedömning för införandet. 

I kartläggningen behöver man ha med både personalresurser men även de tekniska 

förutsättningarna som finns för ett införande. 

De digitala signeringslistorna kräver en mobil uppkoppling, antingen via wifi eller via mobil 

uppkoppling. Det krävs även någon form av alterantiv uppkoppling vid eventuella 

driftstörningar. 

Eftersom arbetssättet för oss var nytt har det krävts nya rutiner och riktlinjer. Systemet är 

väldigt lättanvänt och efter utförd utbildning har omvårdnadspersonalen kunnat börja använda 

systemet direkt. Därför kan det vara bra att lägga utbildningen i direkt anslutning till att 

systemet tas i drift. 
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3 Avslut 

3.1 Erfarenheter från projektet 

Att arbeta med digitala signeringslistor har inneburit många fördelar för verksamheten. 

Avvikelser med missade medicindoser har i stort sett försvunnit. Rehabinsatser som tidigare 

haft en utförandegrad på särskilt boende på ca 80% är nu nästan uppe i 100%. Personalen har 

fått ett signeringsverktyg som är enkelt och lättläst. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter kan följa signeringen i realtid och då också göra uppföljningar direkt. Listan 

över fördelar med digitala signeringslistor kan göras lång. 

Det vi lärde oss av att införa digitala signeringslistor i anslutning till att ett boende togs i drift 

var att mycket inte gick att testa innan och det medförde också att starten blev något knackig. 

Exemplevis så fungerade inte det trådlösa nätverket förrän efter ca två veckor. Med facit i 

hand hade vi behövt kontrollera tekniken ordentligt på förhand för att slippa den osäkerhet 

som uppstod i inledningen av projektet.  

I Lerum finns en uppdelning på IT-sidan där vi har en central IT-enhet, systemadminstratörer 

som arbetar ute i de olika sektorerna och extern IT-drift. Den uppdelningen har lett till en del 

förvirring gällande vem som äger vilka frågor. Inför fortsatt arbete behöver detta karläggas 

och klargöras för alla inblandade. Rutiner och riktlinjer behöver upprättas för att undvika 

patientsäkerhetsrisker orsakade av teknikstrul. 

All personal har getts möjlighet att delta i framtagandet av arbetssättet med de digitala 

signeringslistorna. Ett nära samarbete med leverantören har gett medarbetarna en unik 

möjlighet att vara med och påverka systemet. Det har varit uppskattat av personalen och lett 

till att vi idag har ett system som väl lever upp till våra krav och förväntningar. 

3.2 Överlämning/Förvaltning 

Projektet med de digitala signeringslistorna övergår nu till att bli en del i den ordinarie 

verksamheten. Under 2015 kommer de digitala sigeringslistorna att användas på tre olika 

boenden i Lerums kommun. Dels på Nya Lundbygården som var det boende som började 

använda sigeringslistorna men även på Björkebacken som är ett funktionshinderboende och 

på Gamla Lundbygården som är ett litet särskilt boende. Alla tre boendena ligger med 

gångavstånd mellan och tanken är att erfarenheter och kompetens ska samutnyttjas för att 

arbetet ska fungera så smidigt som möjligt. 

3.3 Förslag till fortsatt arbete/utveckling av resultat 
Vi ser stora fördelar med att arbeta med digitala signeringslistor. En önskan skulle vara att få 

testa det i andra verksamhetsområden. Inom hemtjänsten utförs varje dag mängder med 

ordinerade och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det skulle vara väldigt intressant att 

testa systemet i hemtjänsten ihop med de telefoner som idag används för de digitala låsen. 


