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Uppdragsbeskrivning - 

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för 
digital signering. 

Inledning 

En tillförordnad arbetsgrupp bestående av representanter från olika kommuner har arbetat 

fram ett förslag på uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen utgör ett underlag till beslut 

för respektive kommuns medverkan i uppdraget, att arbeta fram en kravspecifikation för 

digital signering. 

Definitioner 

Signering ska kunna göras av alla ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder. Åtgärderna är 

ordinerade och/eller delegerade av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.  

Signera1  

Signera innebär att påföra signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet 

Ordination2 

Ordination är ett beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en 

patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

Delegering 

Enligt SOSFS 1997:14 innebär delegering att någon som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter 

denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Uppgiftsmottagaren 

ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. Det innebär att hen genom erfarenhet i 

sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har en reell kompetents för den 

uppgift som avses att delegeras. 

 

Bakgrund 

I Lerum och Kungälv pågick under 2014 lyckade projekt med digitala signeringslistor inom 

särskilt boende. Flera kommuner var intresserade av området så VästKom beslutade att det 

skulle vara ett målområde 2015. Kommuner erbjöds att delta i uppdraget. Några kommuner 

anmälde intresse av att medverka i uppdraget för att arbeta fram en kravspecifikation för 

digitala signeringslistor.  

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank. 
2 Socialstyrelsens termbank  



 

2 

 

De kommuner som anmälde intresse och medverkat i arbetsgruppen var Alingsås, Sotenäs, 

Uddevalla, Götene, Munkedal, Kungälv, Lysekil, Skövde, Vara, Tanum och Strömstad.  

Idag sker signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter på papper. I projektbeskrivningen för 

Digitala signeringslistor i Lerum3 så har de beräknat att inom ett boende med 50 platser så 

genomförs ca 250 000 st signeringar per år. Inför projektet så gjorde de granskning. Resultatet 

visade på att signering på papper är en tidskrävande- och ineffektiv process. Dessutom visade 

granskningen på risker som kan äventyra patientsäkerheten. Några exempel från Lerums 

granskning är;  

 otydliga eller kladdiga signeringslistor,  

 brister i informationen som lämnats av legitimerad personal,  

 personal utan delegering kan utföra delegerade insatser 

 omvårdnadspersonalen har inte tillgång till någon form av påminnelsesystem för att 

förhindra att insatser glöms bort, vilket resulterat i många missade signeringar, 

 möjligheterna för legitimerad personal att följa upp signeringslistorna är begränsad då 

listorna först samlas in vid månadens slut.  

 

Kungälvs erfarenheter är att digital signering uppfyller ett behov hos vård- och 

omsorgspersonalen, till exempel slutade personalen ganska snabbt att använda papperslistor. 

Systemet de använder är inte integrerat med verksamhetssystemet men Kunälv ser att det är 

ett steg i digitaliseringen. 

 

Den bild som ges kring signering är inget specifikt för Lerum och Kungälv utan den delas av 

fler kommuner. Det finns behov av digitala signering i kommunen för hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. 

Omvärldsbevakning 

Följande system finns för digital signering: 

 Tieto, har gjort en behovsanalys och planerar om det finns intresserade kommuner att 

starta upp ett utvecklingsprojekt under hösten 2015. 

 CGI har utvecklat en app för Treserva. Pilot i Ljungby har inte startat. Härryda har 

prövat men inväntar fortsatt utveckling. Lerum använder endast kalender funktion. 

 Pulsen har inget system för digital signering för MagnaCura 

 ILAB, Viva har ingen utvecklad signeringslista men planering finns att det ska finnas 

en inom ett år. 

 Omsorg 2000 har en modul som heter Alfa eLäkemedel. Alfa eLäkemedel kan 

integreras med andra system. Används av Osby kommun. 

 AppVa har utvecklat, Medication and Care Support Systemcare (MCSS). Används 

bland annat av Tre Stiftelser, Lerum och Kungälv. 
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http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/genomfordauppdrag/ehalsa/mobilitet/lerumdigitalasigne

ringslistor/dokument.4.99cec5e1477430727c47086.html 

 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/genomfordauppdrag/ehalsa/mobilitet/lerumdigitalasigneringslistor/dokument.4.99cec5e1477430727c47086.html
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/genomfordauppdrag/ehalsa/mobilitet/lerumdigitalasigneringslistor/dokument.4.99cec5e1477430727c47086.html
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Kartläggning av kommunernas verksamhetssystem 

De kommuner som har anmält intresse har olika dokumentation- och verksamhetsstystem 

CGI,  

Treserva 

Pulsen,  

MagnaCura 

Tieto,  

Procapita och LifeCare 

 Kungälv 

 Strömstad,  

 Tanum 

 

 Alingsås  

 Sotenäs,  

 Munkedal  

 Lysekil 

 

 Götene 

 Skövde,  

 Uddevalla 

 Vara 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att arbeta fram en kravspecifkation för digitala signeringslistor för 

hälso- och sjukvård. Arbetet ska genomföras gemensamt av flera kommuner, för att ta vara på 

de resurser som finns. 

Övergripande mål 

En ökad patientsäkerhet genom att ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs i rätt tid av 

rätt person och med rätt kompetens.  

En effektivare process genom ett it-stöd som underlättar, stödjer och säkerställer utförande av 

ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

Avgränsning 

Detta uppdrag är avgränsat till den kommunala hälso- och sjukvården. 

Vad ska levereras? 

En kravspecifikation för digitala signeringslistor inom den kommunala hälso- och sjukvården 

som kan användas vid upphandling eller förhandling med leverantör.  

Tillämpade process-, begrepps- och terminologibunden informationsmodell. 

En rapport som redovisar fördelar och nackdelar med förhandling alternativt upphandling. 

Förväntningar på systemet för digital signering 

Målet är att systemet ska ge: 

 Mindre risk för vårdskador på grund av att ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder 

inte har utförts eller utförts felaktigt 

 Det ska vara ett enkelt och tydligt stöd för omvårdnadspersonal, vid utförande och 

signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.  

 En ökad möjlighet för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter att planera, 

genomföra samt följa upp ordinerade och delegerade åtgärder. 

 Möjlighet att journalhandlingen kan arkiveras digitalt. 
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 Att pappersutskrifter inte behövs. 

 Underlag till kvalitetsutveckling.  

Systemet ska:  

 hantera alla ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder, 

 hämta aktuell läkemedelsordination från källa, 

 ha möjlighet att signera patientåtgärder, 

 ha möjlighet att signera åtgärder i akutförråd,  

 ha stöd för kringfunktioner t.ex. delegering, planering, påminnelse och meddelande,  

 ha avställning av filer till ett eArkiv  

 vara användarvänligt, gränssnittet ska vara kommunikativ, 

 ha stöd för individuella behörigheter som ska kunna styras via metakatalog, 

tvåfaktorsinloggning, 

 fungera på olika plattformar,  

 ha kommunikation via wifi, mobiltbredband. 

 ha system för loggkontroll, 

 passa ihop med kommunernas system, integration samt 

 fungera både för kommunala och privata utförare 

Genomförande 

Arbetsgruppen består av kommunens utsedda representanter. Gruppen fördelar ansvar och 

uppdrag mellan sig. Arbetsgruppen utökas med olika kompetenser vid behov. 

 Respektive representant har uppdraget att löpande förankra arbetet i sin kommun. 

 Till arbetsgruppen utses en upphandlare som kan medverka vid behov. 

 Arbetsmöten kan ske fysiskt eller på distans ca 1 möte per månad. Kortare 

avstämningsmöten på distans max 30 minuter 1 gång per vecka. Deltagare kommer ha 

uppgifter att genomföra mellan arbetsmöten. 

 eSamordnare stödjer processen genom att bland annat sammankalla gruppen, planera 

arbetsmöten och dokumentera. 

Tidsplan 

Milstolpar 

December 2015 Kommunerna har beslutat om att medverka. 

Uppdraget är förankrat. 

December 2015 Gemensam uppstart.  

Januari 2016 15 januari. Leverantörsvisning och arbetsmöte 
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Kostnad 

 Arbetsgrupp ca 50 timmar exklusive resor. 

 Referenspersoner i den egna kommunen, ca 1 timme per månad och person. 

 eSamordnare ca 60 timmar. 

Finansiering 

 Varje kommun finansierar sitt deltagande.  

 VästKom finansierar eSamordnare, lokaler och fika vid möten. 

 

Utvärdering och uppföljning 

Uppdraget utvärderas av arbetsgruppen. Utvärdering görs av arbetsformen. 

Februari 2016 Ett första utkast är levererat för att användas för 

förankring i den egna kommunen. 

Mars 2016 Kravspecifikation och förslag på fortsatt arbete till 

kommunerna. 

April 2016 Deltagande kommuner har beslutat att godkänna 

leverans. 


