
Appva MCSS - Manual
Baspersonal Varbergs kommun

1Version 2019-09-20



Breddinförande Appva MCSS

• Digital signering med Appva MCSS införs i Varbergs kommun under 2019. 

• Alla verksamheter förutom entreprenaderna (Vardaga och Humana) 
kommer använda systemet.

• Enheterna läggs upp successivt. Under våren ska all hemtjänst och SäBo
(förutom Ölandsgatan) starta.

• Under hösten startar resterande verksamheter - Ölandsgatan, korttid, LSS, 
socialpsykiatri, personlig assistans, dagverksamhet och daglig verksamhet.

• Insatser från arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer sist (nov/dec).

• Förutom denna manual kommer det även finnas ett rutindokument samt 
information om hur man ska agera vid ev. driftsstörningar.
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Logga in i appen

• Klicka på ikonen 
MCSS

• Fyll i ditt 
personnummer. 
OBS! Behöver inte 
fylla i alla siffror!

• Fyll i din kod
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Logga in i appen

• Du blir automatiskt inloggad på den 
enhet telefonen är kopplad till

• I listan ser du alla patienter som finns 
på denna enhet (bokstavsordning)

• Du kan även söka efter patienten 
genom att fylla i deras namn eller 
personnummer i sökfältet

• Om telefonen funkar över flera 
enheter så kan du byta enhet under 
denna symbol
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Ture Andersson
19121212-4555

Ulla Turesson
19121212-4555

Östen Qvist
19121212-4555

Urban Valdemarsson
19121212-4555

Vilgot Viktorsson
19121212-4555

Viola Öhman
19121212-4555

Åke Svensson
19121212-4555



Byta enhet • Telefonen innehåller ofta mer 
än en enhet, exempelvis har 
telefonerna på ett SäBo oftast 
behörighet till alla avdelningar.

• Du kan själv välja vilken nivå du 
vill se under ditt arbetspass (ex. 
bara din grupp, avdelning A+B 
eller hela huset). 

• Klicka på denna symbol för att 
byta enhet 

• Välj nivå genom att klicka på 
pilen. Bekräfta valet genom att 
klicka på  ”Visa alla på…”
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Signeringslistor för vid behovsläkemedel/insatser

Signeringslistor för stående ordinationer

Larmande (osignerade) insatser

Öppna en patient
• Du öppnar en patient genom att 

klicka på namnet

• När du öppnar en patient ser det ut 
så här:
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Historik över vilka insatser som har signerats



Dagens insatser
• Du hittar dagens insatser genom 

att klicka på insatser

• Det går att bläddra mellan 
datumen

• Du ser vilka insatser som ska ske 
idag samt tidsintervallet som det 
ska utföras inom

• Klicka på insatsen för att få fram 
instruktionen samt 
signeringsmöjligheten
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Signera • När du klickat på insatsen syns 
knappen för signera

• När du klickar på signera får du dessa 
alternativ (beroende på lista):

-Given/utförd

-Närstående givit/utfört

-Delvis given

-Ej given/Ej utfört

-Kan ej ta

-Medskickad

-Avböjt

• Markera det alternativ som gäller och 
dra den gröna signeringsbollen från 
vänster till höger – nu är det signerat!
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Signera
• Du kan alltid ångra en signering

• Om du väljer något annat 
alternativ än given/utförd 
kommer du få ett meddelande 
om att sjuksköterska/ 
rehabpersonal ska kontaktas 
vid ev. avvikelse
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Medskickad
• Koden medskickad bör användas vid alla tillfällen då du 

som personal inte ser att patienten tar sitt läkemedel. 
Det kan exempelvis vara: 

- när du lägger fram medicin som patienten tar 
själv vid ett senare tillfälle

- när patienten får med medicinen till 
dagverksamhet

- när ssk skrivit i instruktionen att det är koden 
medskickad som ska användas

• Verksamheten måste alltid komma överens med ssk 
när koden kan/ska användas.
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Signera – given mängd
• På vissa insatser måste du ange 

given mängd innan du kan 
signera. Detta kan ex. gälla 
insulin eller vid behovs 
ordinationer som är på 1-2 
tabletter vid behov.

• Om du ska ange given mängd 
är signera gråmarkerad.

• Klicka på knappen Ange given 
mängd

• Välj den mängd du givit och 
klicka på spara
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Signera – given mängd
• När du angivit rätt mängd och 

klickat på spara så kommer 
signeringsalternativen upp och 
du kan signera som vanligt

• För att kunna se hur många 
tabletter som gavs vid 
föregående tillfälle måste du gå 
in på historik. På insatsen visas 
endast när läkemedlet gavs 
senast, inte given mängd.
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Olika listor för insatser

Det finns 8 olika listor

• Läkemedel

• Narkotika

• Nutrition

• Behandling SSK

• Sårbehandling

• Behandling AT (kommer hösten -19)

• Behandling FT (kommer hösten -19)

• Träning (kommer hösten -19)
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Färgkoder
Insatserna kan ha olika färg

• Grön – insatsen är signerad

• Röd – insatsen är inte signerad och försenad

• Blå – insatsen är inte signerad men det är heller inte 
dags för den ännu

En försenad röd insats går att signera i efterhand 
precis som en blå insats går att signera i förtid. 
Signeringar som sker utanför tidsspannet kommer ge 
ett ”tyst” larm hos ssk
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Narkotikalista
• Patientens narkotikaklassade läkemedel (både 

stående ordinationer och vid behovs-läkemedel) 
ligger på listan som heter ”Narkotika”

• Narkotikaklassade läkemedel ska ALLTID 
kontrollräknas innan givning.

• Om kontrollräkningsikonen finns på ett läkemedel så 
ska du kontrollräkna!
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Narkotikalista
• När du ska ge ett narkotikaklassat läkemedel börjar du 

alltid med knappen kontrollräkning. 

• Du ser det aktuella saldot och räknar efter så det 
stämmer med vad som finns i fp. Ange antalet i rutan 
och klicka klar.

• Om allt är som det ska så bör antalet i aktuellt saldo 
vara samma som det du kommer fram till vid 
kontrollräkningen

• Om antalet inte stämmer överens så anger du det 
antal som du kom fram till vid kontrollräkningen. 
Kontakta även ssk och meddela att antalet inte 
stämmer.
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Narkotikalista

• När du kontrollräknat ska du ge 
läkemedlet. Klicka på signera och välj 
”delning till boende” i vänstra rullisten.

• I den högra rullisten (mängd) väljer du hur 
mycket du ska ge.

• Dra den gröna cirkeln från vänster till 
höger för att göra uttaget.

• Nu kommer signeringsrutan fram. Du kan 
även se det nya saldot. Signera som 
vanligt.
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Vid behovs insats

• Vid behovs insatser kan gälla både läkemedel och andra 
insatser.

• Du hittar alla vid behovs insatser under rubriken vid behov 
på patientens förstasida
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Vid behovs insats

• När du klickar på en vid behovs 
ordination ser du alltid när den 
gavs/utfördes senast

• Klickar du på insatsen så får du upp 
en instruktion, information över 
signeringar det senaste dygnet samt 
möjlighet att signera att den är 
utförd.
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Larm
• Klicka på den röda 

listen för att se insatser 
som inte kvitterats.

• Klicka på någon av 
insatserna för att få 
mer information

• Signera insatsen i 
efterhand, antingen 
som given/utförd eller 
ej given/ utförd

20Version 2019-09-20



Begär påfyllning

• Vissa läkemedel har en knapp som heter begär påfyllning

• När sjuksköterska tillverkar insatsen bestämmer hon om 
det ska gå att begära påfyllning eller inte

• OBS! Det går inte att begära påfyllning av dospåsar

• Begäran om påfyllning går till ssk som i sin tur måste fixa 
så det blir beställt
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Begär påfyllning
• Klicka på begär påfyllning

• Bekräfta att du vill begära 
påfyllning

• På knappen syns det nu att det är 
begärt påfyllning av läkemedlet

• Det går inte att begära en ny 
påfyllning innan statusen har 
blivit ändrad till påfyllt

• Ändring av status görs i 
administrationsverktyget av 
sjuksköterska, enhetschef eller 
samordnare
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Övrigt
• Förutom stående insatser samt vid 

behovs insatser så kan man även 
lägga in insatser som har rubriken 
övrigt.

• Detta är insatser som inte behöver 
utföras en specifik tid utan någon 
gång under ett tidsintervall (ex. 
viktkontroll någon gång under vecka 
22)

• Insatsen kommer visa sig under hela 
tidsintervallet och du som personal 
signerar när den är utförd. Insatsen 
ligger kvar hela tidsintervallet 
oavsett om den blir signerad eller 
inte.
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Övrigt
• Övrigt kan även användas som en 

påminnelse, ex. för att informera 
att någon ska vara fastande inför 
provtagning.

• Insatsen kan antingen behöva 
signeras eller så är den enbart ett 
meddelande.

• Det finns ingen svarsfunktion (går 
inte att skriva vad vikten låg på 
osv).

• Om insatsen kräver signering 
ändrar den färg till grön så fort 
den har blivit signerad.
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Frånvaro
• Om patienten inte är hemma 

(ex. vid sjukhusvistelse) så ska 
sjuksköterskan lägga dem som 
frånvarande i systemet.

• När det ligger frånvaro på 
patienten innebär det att det 
inte kommer några larm om 
missade insatser.

• Det går att titta på och signera 
patientens insatser även om 
frånvaromarkeringen syns.
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Profiluppgifter
• Profiluppgifterna syns under patientens 

namn

• Det finns 13 st att välja på, antalet kan 
komma att utökas

• Klickar du på profiluppgiften får du mer 
info om vad den betyder

• Det är sjuksköterskan som lägger in 
profiluppgifterna på patienten
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Profiluppgifter
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Historik
• Under rubriken historik kan du se vilka 

insatser som utförts hos patienten bakåt i 
tiden (när de gjordes, vem som signerade 
osv)
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Se din delegering
• 50 dagar innan din 

delegation håller på att 
löpa ut kommer det en 
röd boll i övre högra 
hörnet.

• Klicka på bollen och 
därefter på ”Min 
delegering”

• Klicka på ”Läkemedel” 
för att se detaljerna 
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Se din delegering

• Klicka på någon av insatserna 
för att se detaljerna kring var 
delegationen gäller samt vem 
som utfärdat den.

• OBS! Om din delegering löpt ut 
kommer du inte kunna signera.
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Uppdatera appen

• När appen behöver 
uppdateras 
kommer det en röd 
boll i övre högra 
hörnet.

• Klicka på bollen och 
sedan”Visa
information”

• Välj ”Uppdatera”
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Uppdatera appen • Beroende på vilken telefon 
du har måste du ibland 
tillåta uppdateringen.

• Klicka på inställningar (kan 
se ut och heta lite olika 
beroende på telefon) och 
markera att det är ok att 
ladda ner från okända 
källor.

• Klicka på tillbakapilen när 
du godkänt för att fortsätta 
installera.
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Uppdatera appen – via Hockeyapp

• I vissa fall måste appen
uppdateras via Hockeyapp

• Detta sker endast då det kommer 
uppdateringar som enbart berör 
vissa kunder (ex. enbart Varberg)

• Leta reda på appen Hockeyapp i 
telefonen och klicka på den

• Hockeyapp finns under alla 
program alternativt genom att du 
söker efter appen
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Uppdatera appen – via Hockeyapp
• När du öppnat 

Hockeyapp ska det 
finnas en grön MCSS 
ikon. Klicka på 
denna.

• Klicka på den blåa 
nedladdningscirkeln
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Uppdatera appen – via Hockeyapp
• Klicka på Installera

• Nu ska det stå ”Installerar” på 
skärmen

• När installationen är klar står det 
att appen har installerats

• Klicka på Färdig och stäng ner 
Hockeyapp

• Öppna MCSS som vanligt. Den ska 
nu vara uppdaterad till den nya 
versionen
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Appva MCSS – hjälp och support

• Enhetschef och samordnare har behörighet till administrations-
gränssnittet för MCSS i datorn. Där kan de bland annat ändra ditt 
lösenord.

• För frågor kring insatser, tider, delegering m.m. är det ansvarig 
legitimerad personal som kan svara på eventuella frågor

• För support och tekniska frågor kring appen kontaktar du 

christina.antonsson@varberg.se (teknikfrågor)

jenni-ann.antonsson@varberg.se

linn.johansson2@varberg.se
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