
 

 

Bilaga 3 – Tre Stiftelser/Medication and Care 
Support System (MCSS) 
Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en 

sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Tre Stiftelsers 

berättelse med fler detaljer, utan projektgruppens filtering eller värdering på vad som är 

viktigt eller mindre viktigt.  

 

Översiktsruta 

Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg 

Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) 

Lagrum: HSL för signering 

Leverantör: AppVa 

Verksamhetssystem: Omsorg 2000 (i dagsläget ej integrerat med MCSS) 

Antal signeringar: 1500 signeringslistor/månad, 700 000 signeringar/år 

Antal medarbetare som omfattas: ca 20 sjuksköterskor, 230 undersköterskor 

Projektstart: 2011, utvecklingsprojekt tillsammans med AppVa 

Start av informationsregistrering i mobil lösning: pilotprojekt 2012  

1.1 Bakgrund 

Medication and Care Support System (MCSS) är ett IT-stöd som Tre Stiftelser utvecklat 

tillsammans med leverantören AppVa. Idén till ett IT-stöd för påminnelser och signering 

väcktes 2011 ute i verksamheten då omsorgspersonal upplevde stress för att komma ihåg alla 

läkemedel och olika tidpunkter de skulle ges till olika patienter, samt att de handskrivna 

läkemedelslistorna var svåra att tolka. Man efterfrågade ett proaktivt IT-stöd för signering och 

påminnelser om läkemedelsutdelning. Många gånger upptäcktes avvikelser sent eftersom 

signeringslistorna normalt samlades in vid månadsskiftet. Det var därmed svårt att följa upp 

avvikelsen i direkt anslutning till händelsen. Det var också svårt att kontrollera om 

signeringarna var gjorda av behörig personal. Delegeringarna hade ibland löpt ut ändå kunde 

undersköterskan ge medicin och signera detta. Det fanns ingen påminnelsekontroll att 

delegeringen fortfarande gällde, utan påminnelsefunktionen i de privata mobilerna användes 

för att påminna om medicinering.   

Det gjordes en väldigt översiktlig scanning av marknaden efter produkter som tillgodosåg 

medarbetarnas behov, utan framgång. Man valde istället att initiera ett utvecklingsprojekt med 

AppVa efter inledande diskussioner hösten 2011. Hösten 2012 startades första pilotprojektet 

där 2 enheter involverades. Sista enheten driftsattes under 2013.  



 

 

MCSS hanterar främst elektronisk signering och påminnelsefunktion för 

läkemedelsadministration, men det finns även annan funktionalitet som t ex kontrollräkning 

av narkotika, kalenderfunktion där man kan stänga av påminnelser för brukare som är 

frånvarande, påminnelser om att förnya delegeringar etc. I dagsläget hanterar MCSS 

elektronisk signering av läkemedel, injektioner, insulin, vid behovs medicin, sondmatning, 

nutrition och RIK/ blåssköljning. Man kan också se om brukaren har apodos o/e dosett. I 

MCSS ingår även funktionalitet för att kontrollera om en medarbetare gjort relevanta 

kunskapstest inför delegering. Ytterligare HSL insatser är planerade att läggas till, samt att det 

finns framtida önskemål om att lägga till SoL insatser. 

MCSS hanterar i dagsläget ingen journaldokumentation utöver de signeringslistor som skrivs 

ut i samband med arkivering.    

1.2 Planering 

Tre Stiftelser utgick inte från några färdiga processer då man utvecklade MCSS. Detta blev 

snarare en aktivitet i samband med att man utvecklade MCSS. Tre Stiftelser och leverantören 

identifierade tillsammans arbetssättet under ett visst tidsintervall och därefter designades 

funktionaliteten. Däremot så upplevs det som positivt att man på detta sätt även synliggjorde 

personalens arbetssätt.  

Analys av informationssäkerhet- och sekretessperspektiv har skett i samverkan med 

leverantören.   

1.2.1 Utbildning av användare 

Alla medarbetare deltog vid ett utbildningstillfälle som hölls av leverantören, samt en 

genomgång då de mobila enheterna monterades i boendelägenheter och gemensamma 

utrymmen. Sjuksköterskorna deltog vid ett ytterligare utbildningstillfälle för genomgång av de 

delar av systemet som endast de hanterar. Nyanställda och vikarier utbildas löpande av 

sjuksköterska. Det brukar räcka med en kort genomgång då systemet är användarvänligt och 

lätt att lära sig. Vikarier kan få behörighet till MCSS utan att ha tillgång till intranätet, vilket 

påskyndar ledtiden tills vikarier kan vara i arbete.   

1.2.2 Information och kommunikation inför uppstart 
Information skickades ut genom nyhetsbrev som går till både boende och anhöriga. Boende 

fick även information muntligt i samband med montering av de mobila enheterna i 

boendelägenheterna.  

1.3 Administration av mobila enheter 

De mobila enheterna innehåller bara MCSS applikationen och är låst för övrig 

nedladdning/installation. Sjuksköterskorna ansvarar för att registrera omvårdnadspersonal och 

delegeringar, samt utforma signeringslistor, instruktioner och påminnelsefunktioner i MCSS 

systemet (en webbprogramvara). 

De mobila enheterna är fastmonterade i boendelägenheterna samt i gemensamma utrymmen 

och är ständigt på uppladdning. Det innebär att vid ett strömavbrott klarar sig de mobila 

enheterna på sitt batteri i ett par dagar, eftersom inga andra applikationer används på den 

mobila enheten.  



 

 

De mobila enheterna är i MCSS systemet kopplade till specifika utrymmen eller 

lägenhetsnummer. Alla medarbetare, utrymmen och brukare är knutna till en organisatorisk 

enhet. På detta sätt avgränsas medarbetarnas tillgång till brukare i MCSS systemet. Man kan 

bara se information om en brukare på de mobila enheter som hänger samman med den 

specifika brukaren.  

Alla mobila enheter används och delas av samtliga medarbetare. Det finns inga reservenheter. 

De mobila enheterna är inköpta (ej leasingavtal) och man bedömer att det är en utökad 

kostnad eftersom de mobila enheterna inte ersätter någon tidigare utrustning. 

1.4 Teknik  

Den mobila delen av MCSS utgörs av MCSS applikationen och fungerar på både IOS enheter 

samt Android, dock har Tre Stiftelser valt att endast använda IOS enheter (iPad). 

Funktionalitet i MCSS t ex delegeringar, rapportering, planering och uppföljning görs i MCSS 

systemet som är en webbprogramvara.   

All information lagras externt av leverantören hos tredje-parts-leverantör. 

1.4.1 Integration 

MCSS är i dagsläget inte integrerat med verksamhetssystemet Omsorg 2000. Det är en 

utveckling man önskar framöver.   

1.4.2 Autentisering 

På Tre Stiftelser har man inte gjort någon analys av den information man hanterar, vilket 

innebär att man inte har några definitioner på vilka säkerhets- och sekretesskrav som åligger 

den information man hanterar i MCSS. Tre Stiftelser har värderat frågan om informationen i 

systemet i förhållande till kraven i Patientdatalagen (2008:355) och funnit kraven 

tillgodosedda. Enligt leverantören AppVa så uppfyller MCSS lagkraven på autentisering. 

I dagsläget sker inloggning och autentisering i MCSS på iPads genom att medarbetaren väljer 

sitt namn i en användarlista samt anger en fyrsiffrig kod. Inloggning och autentisering i 

MCSS programvaran på webben, sker genom att användaren anger ett användar-id samt ett 

lösenord i kombination med klientcertifikat.  

1.4.3 Roller 

Behörighetskontrollen (förutom inloggning och autentisering) styrs genom två faktorer. Dels 

strukturen av lokaler, brukare, medarbetare som arbetar på vissa boenden eller lägenhetsplan. 

Dels genom att man i MCSS bara kan utföra de aktiviteter som man har delegering att utföra. 

Ett exempel, en undersköterska som inte har delegering att ge insulin till en viss brukare, kan 

inte signera den aktiviteten. Undersköterskan kan heller inte se brukare i MCSS som bor på 

andra boenden där undersköterskan inte är registrerad som tjänstgörande. 

1.4.4 Spårbarhet 
All information lagras med tid och användarstämpel och kan spåras i efterhand. 



 

 

1.4.5 Uppkoppling 

De mobila enheterna (iPads) har idag uppkoppling via Göteborgs Stads nätverk. Man har även 

3G (machine-to-machine (M2M)) abonnemang som reserv, vilket används när wifi-kontakten 

bryts. Eftersom Tre Stiftelser är ett boende med byggnader mitt i Göteborg så är det sällan 

problem med uppkoppling. Om det skulle inträffa kan medarbetarna alltid falla tillbaka på 

gamla rutiner med papperssigneringslistor.   

1.5 Berörda medarbetare 

Medarbetare som producerar information i mobil enhet är främst: 

 Sjuksköterskor 

 Delegerad Omsorgspersonal (inkl. vikarier) 

Medarbetare som konsumerar information i mobil enhet är främst: 

 Enhetschefer  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Dietist 

1.6 Upplevelse  

Samtliga medarbetare på Tre Stiftelser som använder MCSS upplever det mycket positivt. Det 

beror till stor del att man själv varit med och utvecklat produkten. Systemet är skräddarsytt 

och man känner sig både delaktig och stolt. Ett visst motstånd noterades vid uppstarten där 

några medarbetare var ovana att hantera iPads, men det försvann snabbt och är inget man 

noterar idag. 

Omsorgspersonalen har numera en lättläst och tydlig lista för läkemedelshantering, slipper 

klottriga signeringslistor, otydlig information i brukarpärmar och post-it lappar. Även 

påminnelsefunktionen upplevs mycket positiv och gör att omvårdnadspersonalen känner sig 

mycket tryggare med att komma ihåg all läkemedelshantering samt att den görs på rätt sätt 

enligt anvisning t ex inom angiven tid, 30 min innan frukost, i stående position etc. 

Påminnelsefunktionen ses som ett stort steg till mindre arbetsrelaterad stress.  

Sjuksköterskorna kan enkelt hantera läkemedelsinventering och delegeringar. De kan 

dessutom agera direkt på utebliven delegering eftersom påminnelselarmen i sista hand går till 

ansvarig sjuksköterska. Även uppföljning kan hanteras snabbare och enklare då 

signeringslistorna är lättlästa och tydliga samt att man har tillgång till dem direkt.  

Både omsorgspersonal och sjuksköterskor upplever att kommunikationen förbättrats genom 

tydlig och lättillgänglig information. Man upplever också supporten hos AppVa som mycket 

positiv.  

De boende har generellt sett gett positiv feedback. Till en början ville en del boende inte ha en 

iPad på väggen i lägenheten och man monterade dem då i garderoben. Med tiden har 

motviljan minskat och numera hänger de mobila enheterna väggmonterade i lägenheten och 

en del boende har till och med efterfrågat Internetabonnemang på iPaden.  



 

 

1.7 Utvärdering 

1.7.1 Mål och effekter  

Det finns inga uttalade mätbara mål. Man har däremot noterat att signeringsfrekvensen var t 

84 % innan MCSS togs i bruk och att det var långa avvikelsetider. Efter att MCSS tagits bruk 

har man noterat en signeringsfrekvens på 96 % samt att avvikelserna inte är mer än 4 minuter 

(vilket egentligen inte räknas som en avvikelse).  

 

De effekter man önskar se med MCSS i drift är främst:  

 Minskad stress genom påminnelsefunktionen 

 Ökad kvalitet i läkemedelshanteringen: 

o Ökad signeringsfrekvens 

o Ökad registrering av avvikelser  

o Minskat antal avvikelser 

o Ökad kontroll av läkemedelshantering 

 Minskad administrativ tid för att hantera signeringslistor 

1.7.2 Uppföljning 

De sista delarna av verksamheten har precis börjat använda MCSS och därför har någon 

uppföljning ännu inte genomförts. Däremot upplever man mindre signeringsavvikelser samt 

att signeringsfrekvensen ökat. Det har också skett en förändring ifrån fokus på avvikelser till 

fokus på ökad kvalitet i signeringen, i form av kontroll över att brukaren verkligen får det som 

ordinerats.  

MCSS har frigjort tid för sjuksköterskorna som slipper mycket administrativt arbete med 

papperssigneringslistorna och omsorgspersonalen upplever mindre stress samt bättre kvalitet 

på informationshanteringen kring medicinering.  

1.8 Övrigt 

Alfa som är leverantör av verksamhetssystemet Omsorg 2000 har också funktionalitet för 

mobila lösningar. Detta blev nyligen känt för Tre Stiftelser och är inget man testat eller 

planerar att testa i dagsläget.  

1.9 Tre Stiftelser poängterar 

Tre Stiftelser poängterar att en aktivitets- och tidsplan har varit avgörande under tiden för 

planering och implementering av MCSS. Det har varit tydligt vilka aktiviteter och när 

aktiviteter ska genomföras. Tre Stiftelser poängterar också upprepade gånger att det varit 

avgörande för den positiva implementeringen att medarbetarna själva varit med och utvecklat 

applikationen, istället för att köpa in en färdig produkt som man tvingas anpassa sig efter. Det 

har även varit framgångsrikt med en s.k. stegvis implementering med utvärderingar efter 

hand. Vid uppstarten körde man dubbla system dvs. både papperssignering och digital 

signering, under två veckor. 

I efterhand säger Tre Stiftelser att det hade varit önskvärt om man vid utbildningstillfällena 

låtit alla berörda medarbetare ta del av utbildning av alla delar i MCSS. Det hade gett alla 

medarbetare en ökad förståelse för hur systemet fungerar, inte bara för sina egna delar.  

 


