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Inledning 

Dokumentation ska enligt lagar och föreskrifter vara säker. Dokumenterade personuppgifter ska 

hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Används öppna nät ska åtkomsten 

till patientuppgifter föregås av stark autentisering.  Vi styr detta genom individuella behörigheter, 

lösenord för plattan, SITHS-kort inloggning samt lösenord för Procapita HSL. 

Målsättning 

Huvudsyftet med den mobila lösningen är att ha åtkomst och kunna läsa tidigare dokumentation, Att 

Göra Listan, kontaktuppgifter, vägbeskrivningar samt snart även tillgång till NPÖ och Pascal. Det 

innebär säkrare underlag för bedömningar och åtgärder. Dokumentation mobilt kan vara tidsödande 

och kan göras i efterhand när ni är vid era stationära datorer, undantag dokumentera direkt vi de 

läkarkonsultationer ni gör på vårdcentralen. 

 

Inloggning 

 Lösenord för plattan anges. Utlämnas av MAS eller systemansvarig 

 Inloggning med SITHS-kort och kontrollera att det lyser blått och att kortet är vänt åt rätt 

håll 

 Inloggning i Procapita är samma som när du loggar in via din stationära dator 

 Fungerar inte åtkomsten prova att gå in på kommunens hemsida, har du inte åtkomst till den 

så kommer du inte åt Procapita heller. Förflyttning kan vara nödvändigt för att få bästa 

täckning 

 

Erfarenheter visar att uppkopplingen kan ta tid så ge inte upp utan vänta lite. 

 

Att Göra listan som kommer upp är kopplat till område ute samt kväll och natt. Se till att ni tar 

med er rätt platta så behöver ni inte leta listor. 

 

Dokumentation 

När ni väljer att dokumentera i plattan så spara men signera inte förrän ni är tillbaka på kontoret, 

ni kan då kolla att allt finns med och att det står på rätt sjuksköterska. Dokumentationen följer 

samma regler som förut, det är lätt att tänka egen mobil (alltså inte några förkortningar mm). 

När ni är hos patient se till att inte någon annans patient uppgifter ligger framme. 

 

Plattan är ett arbetsredskap och ska hanteras och användas därefter. Endast de appar som kan vara 

till nytta för verksamheten får laddas hem. Platta och kortläsare förvaras i medföljande fodral.  

 

Nattsjuksköterskorna ansvarar för att plattorna laddas. 


