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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Inom Lerums kommun utförs varje dag många delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det 

kan bland annat handla om läkemedelsgivning, såromläggning, träning och behandling. 

Uppgifterna har delegerats av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och utförs 

av omvårdnadspersonal. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av undersköterskor eller 

omvårdnadspersonal ska signeras vid genomförandet. Enligt patientdatalagen är dessa 

delegerade uppgifter att likställa med uppgifter som utförs av legitimerad personal och kraven 

på dokumentation är de samma som när sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

utför dem. På ett år blir det mängder med signeringar som behöver hanteras på ett 

patientsäkert sätt. För ett boende med 50 platser genomförs ca 250 000 st signeringar/år. I 

Sverige görs årligen ca 100 miljoner signeringar. 

2013 gjordes en granskning av samtliga signeringslistor för september månad inom 

äldreomsorgens verksamheter. Syftet med granskningen var att säkerställa att 

signeringslistorna för ordinerade och delegerade insatserna var korrekt upprättade av 

legitimerad personal samt korrekt ifyllda av omvårdnadspersonal. 

Resultatet av granskningen tyder på att hanteringen av signeringslistor är ett riskmoment som 

behöver kvalitetssäkras. 

För att en ordinerad eller delegerad insats ska kunna utföras på ett korrekt sätt av 

omvårdnadspersonalen är det viktigt att de finns förutsättningar för att kunna göra det. 

Signeringslistan är omvårdnadspersonalens möjlighet att dokumentera den insats de har 

utfört. Men signeringslistan i sig är inte tillräcklig information för att en hälso- och 

sjukvårdsinsats ska vara möjlig att utföra. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen har 

tillgång till tydlig och korrekt information kopplat till de hälso- och sjukvårdsinsatser som ska 

utföras. Ordination skall finnas från sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut 

tillsammans med vårdplan, rehabplan, behandlingsschema eller dylikt.  

Den omvårdnadspersonal som ska utföra den ordinerade/delegerade insatsen ansvarar i sin tur 

för att utföra den ordinerade insatsen och signera den på signeringslistan. Om de upptäcker en 

utebliven signering ska de se till att det åtgärdas och sedan rapporteras, kompletteras och följs 

upp. De ska även kontakta ansvarig sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut vid ”lucka” på 

signeringslistan eller om det finns oklarheter kring ordinationen/delegeringen. 

Det är en tidskrävande och ineffektiv process med papperssigneringslistor. Dessutom finns 

det en mängd risker i processen kring signeringslistorna som kan äventyra patientsäkerheten. 

Vid granskningen upptäcktes bland annat otydliga eller kladdiga signeringslistor och 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. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet är att undersöka om ett digitalt verksamhetsstöd, där signering av utförd 

insats görs på en mobil enhet/surfplatta, kan öka patientsäkerheten kring de delegerade och 

ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatserna. 

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 
 

Förhoppningen med användandet av det digitala verksamhetsstödet MCSS är att personalen 

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

insatser. Samt att sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna ska, på ett enkelt 

sätt, kunna få ökad möjlighet att hantera och följa upp delegerade och ordinerade insatser. 

 

2.2 Arbetsmål 

 

 Undersöka om det är möjligt att mäta och minska ledtiden för att upptäcka avvikelser 

vid medicindelning. 

 Minska antalet avvikelser för ej givet läkemedel. 

 Minska antalet avvikelser för ej utförd träning/behandling. 

 Säkerställa att omvårdnadspersonal har aktuella delegeringar. 

 Säkerställa att omvårdnadspersonalen genomgår kunskapstester i enlighet med Lerums 

kommuns riktlinje för delegering. 

 Säkerställa att kontrollräkning av narkotika genomförs enligt SOSFS 2000:1 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården.  

 Säkerställa att läkemedelsgenomgångar utförs enligt Regional medicinsk riktlinje. 

 Säkerställa att det finns kännedom hos omvårdnadspersonalen om boende med risk för 

fall, trycksår och undernäring. 

 Säkerställa att Sektor Stöd och omsorgs värdighetsgarantier efterlevs. 

 

2.3 Förutsättningar 
 

Lerums kommun har i dagsläget inget system för säkerhetsklassning av information. De 

uppgifter som hanteras i det digitala verksamhetssystemet MCSS är att betrakta som en 

http://www.lerum.se/Omsorg-och-stod/Sjukvard-och-tandvard/Medicinsk-ansvarig-MAS---MAR/MAS---MAR-handbok/Delegering/
http://www.lerum.se/Omsorg-och-stod/Sjukvard-och-tandvard/Medicinsk-ansvarig-MAS---MAR/MAS---MAR-handbok/Delegering/
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
http://epi.vgregion.se/upload/L%c3%a4kemedel/Nyhetsbrev/RMR%20L%c3%a4kemedelsgenomg%c3%a5ng%20och%20l%c3%a4kemedelsber%c3%a4ttelse%20sept%202013.pdf


 

 

journalhandling enligt patientdatalagen och kräver därför hantering i enlighet med den 

lagstiftningen. MCSS innehåller två delar. En del som omvårdnadspersonalen använder och 

som de får tillgång till via de mobila enheter som används för projektet och en del som 

legitimerad personal får tillgång till via dator. Ingen information lagras i de mobila enheterna 

eller datorerna utan i en datahall hos driftsleverantören. 

De personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fullständigt personnummer och HSA-

id (endast för användare). Uppgifterna lagras i max 2 år efter att personen blivit borttagen ur 

systemet. Därefter tas alla uppgifter rörande personen bort ur databasen. Information som 

skall arkiveras måste därför först plockas ut ur systemet och skickas till arkivering. 

Alla som har tillgång till att administrera systemet i den del som nås från en dator har också 

tillgång till alla uppgifter. Alla användare har dock inte behörighet att administrera i systemet 

och tillgången till information blir då begränsad genom den delegering och behörighet 

användaren har blivit tilldelad i systemet. Tillgången begränsas oavsett behörighet och 

administrations-rättigheter av vilken organisation du tillhör och har fått åtkomst till. 

Inloggning i det digitala verksamhetsstödets del för omvårdnadspersonalen kräver en mobil 

enhet med applikationen för MCSS på. Utöver det krävs inloggning med personnummer och 

personlig kod.  

2.3.1 Förutsättningar Fortsättning av projekt 

Vid användning av inloggning med tagg (iBeacons) krävs att omvårdnadspersonalen utöver 

iBeacon-autentiseringen anger en personlig kod. Vidare kan ett regelverk sättas upp så att en 

enskild iBeacon är beroende av verksamhetens övriga för att kunna öppna systemet. På så sätt 

elimineras risken att en mobil enhet på avvägar skulle leda till att även personuppgifter 

hamnar på avvägar. 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 
 

Projektet kommer att bedrivas på Nya Lundbygården och omfatta samtliga boende på de fyra 

avdelningar som öppnar i februari 2014. 

MCSS kommer initialt att användas för signering av läkemedel där delegering är utfärdad av 

sjuksköterska Det kommer även att användas för att säkerställa att personalen har rätt 

delegering för de insatser de utför samt för kontrollräkning av narkotika.  

Systemet kommer även användas för träning/behandling som ordinerats/delegerats av 

sjukgymnast och arbetsterapeut. 

MCSS kommer senare även att användas för att dokumentera arbetet med Sektor Stöd och 

omsorgs värdighetsgarantier 

Projektet kommer att pågå från februari till och med augusti 2014.  

Utbildning av legitimerad personal, i de delar av systemet som de hanterar, sker under januari 

månad. Ett utbildningstillfälle för omvårdnadspersonal hålls i samband med introduktionen 

för samtliga anställda på Nya Lundbygården. 



 

 

Systemet (MCSS) tas i drift direkt vid uppstart av Nya Lundbygården 130203. Samtliga 

boende och personal läggs in i systemet. 

Omvårdnadspersonalen får en genomgång av hanteringen av de mobila enheterna vid uppstart 

på Nya Lundbygården. 

Uppstart med användning av de digitala signeringslistorna sker direkt vid inflyttandet på Nya 

Lundbygården. Patientansvarig sjuksköterska avgör om det även ska signeras på papper de 

första veckorna eller om enbart digital signerings ska utföras.  

De mobila enheterna/surfplattorna innehåller bara MCSS-applikationen och är låsta för alla 

annan användning. Sjuksköterskorna, sjukgymnaster och aretsterapeuter ansvarar för att 

registrera omvårdnadspersonal och delegeringar, samt utforma signeringslistor, instruktioner 

och påminnelsefunktioner iMCSS-systemets webbprogramvara. 

Måluppfyllelse kommer att utvärderas kontinuerligt under hela projekttiden för att eventuella 

ändringar i arbetssättet ska kunna göras så snabbt som möjligt. 

Resultatet från projektet kommer jämföras med resultatet från den granskning som gjordes i 

september 2013.  

3.1.1 Beskrivning fortsättning av projektarbete 
Under projeketets gång har det dykt upp en ny metod för inloggning till systemet. 

Inloggningen sker då med en särskild tagg, en så kallad iBeacon och en personlig kod. 

Tekniken är väldigt ny men kommer kunna testas i liten skala från och med september 2014. 

 

3.2 Organisation och bemanning 
 

Uppdragsgivare: Anna Adelly 

Projektledningsgrupp: Evabritt Johansson, Lotta Jonzén  

Intern projektledare: Karin Svenningsson 

Extern projektledare: Ulrika Kjellberg 

Arbetsgrupp: Helene Stenberg, Jenny Bergsman, Rüdiger Osterloh, Anita Johansson, Jenny 

Conradsson, Marie Fagerblom, Sebastian Weissbach, Maria Brodin, Maria Hilding och 

Andreas Karlsson. 

 

3.3 Tidsram 
 

MCSS kommer att implementeras vid uppstart av Nya Lundbygården i februari 2014. 

Uppföljning av arbetssättet kommer göras kontinuerligt. En första utvärdering görs under juni 

månad 2014. Slutlig utvärdering och ställningstagande till fortsatt arbetssätt görs under 

augusti månad 2014. 

Tidsåtgången för projektet beräknas uppgå till 280 timmar. Då är det inräknat all tid som 

projektledare, legitimerad personal samt omvårdnadspersonal lägger på att starta upp och 

börja arbeta med de digitala signeringslistorna. I de 280 timmarna ingår även mötestider för 

chefer och annan personal i samband med projektet.  



 

 

3.3.1 Tidsram fortsättning av projekt 
Fortsatt test av systemet ihop med särskild inloggning kommer ske från september till 

december, beräknad tidsåtgång för fortsättningen i projektet är 120 timmar. 

3.4 Kostnad 
 

Vid projektstart utgår en engångsavgift på 44 800 kr. Kvartalsavgift för piloten är 24 000 

kronor.   

Appva ombesörjer ett korttidslån av 12 stycket iPad 2 under piloten. Ersättning om 15 000 kr 

debiteras tillsammans med engångsavgiften. 12 stycken hållare beställs till verksamheten som 

levereras för montage av kund. Ersättning hållare 3000 kr. Överenskommelsen kan förlängas 

med 3 månader i taget till en kostnad om 8000 kr i månaden. Då tas också beslut om Ipadsen 

ska fortsätta hyras eller köpas loss. 

3.4.1 Kostnad fortsättning av projekt 
Kostnad för fortsatt test av systemet ihop med särskild inloggning är 24 000 kr för systemet 

och ca 5000 kr för iBeacons till omvårdnadspersonalen. 

 

4 Kommunikationsplan 
 

Syftet med kommunikationsplanen för projektet med de digitala signeringslistorna är att 

erfarenheter i samband med projektet inte stannar där utan finns tillgängligt för den eller de 

som vill ta den av den. 

Fokus ligger på spridning av information, dels i den egna organisationen men även till andra 

kommuner/vårdgivare som är intresserade av att arbeta med mobila lösningar för 

dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Deltagande omvårdnadspersonal och legitimerad personal kommer kontinuerligt informeras 

om vad som händer och hur projektet fortlöper. Det är viktigt att de vet varför projektet 

genomförs, hur det ska gå till och vad den innebär för dem själva. De ska känna sig väl 

informerade, motiverade och delaktiga i processen.  

För att övriga verksamheter ska få ta del av arbetet med de digitala signeringslistorna kommer 

skriftligt material tas fram och informationen ges på APT och kvalitetsmöten.  

Information till patienter och anhöriga/närstående lämnas av enhetschefer och 

kontaktpersoner.  

Projektets slutrapport kommer att delges alla projektdeltagare och även hållas tillgänglig för 

övriga intressenter. 

Det kommer bli möjligt att under projekttiden göra studiebesök både Nya Lundbygården för 

att se hur arbetet med signeringslistorna går till. 

Projektdeltagarna kommer delta i fortbildningsdagar/spridningskonferenser anordnade av GR 

och/eller västkom för att delge erfarenheter från projektet.  

  



 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
 

Nya datasystem innebär alltid en risk för att personalen tycker att de lägger mer tid på 

dokumentation än på omvårdnaden av de boende. Personalen skulle kunna uppleva att 

användandet av mobila enheter/surfplattor leder till extra arbete istället för effektivare 

arbetssätt, om de används felaktigt eller att inte rutiner och arbetssätt anpassas. Detta skulle 

kunna leda till mer stress hos personalen. 

För personal med sämre datorvana och liten erfarenhet av att hantera surfplattor kan 

användandet också skapa extra stress. Personalen kan uppleva det svårt att utföra signeringen 

på plats och med hjälp av surfplattan. 

För att det ska vara möjligt att utföra signeringen på plats så måste det finnas bra täckning för 

de mobila enheterna/surfplattorna (wifi/mobilnät). Om täckningen är dålig så kommer 

personalen uppleva det som att den mobila lösningen inte blir lika användbar. 

Om inte MCSS upplevs som användbart eller tillförlitligt så kan det leda till att det inte 

används samt skapa frustration och stress. Det finns även en risk att omvårdnadspersonalen 

frångår gällande rutin att kontrollera ordnationskortet och litar på att det som står i MCSS. 

En mer detaljerad riskanalys av patientsäkerheten ska ske innan driftstart. En handlingsplan 

tas fram med åtgärder som syftar till att eliminera eller hantera nya risker som uppstår på 

grund av ändrade rutiner. Kontinuerlig utvärdering av risker och avvikleser sker under hela 

projekttiden inom ramen för sektorns ordinarie rutiner för avvikelsehantering.  


