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Appva MCSS 
Appva är leverantör av MCSS (Medication Care Support System). MCSS är namnet på både 

administrationsverktyget och mobilapplikationen. I dagligt tal kallas systemet ofta Appva. 

MCSS finns både som webbaserat administrationsverktyg (MCSS i datorn) och som 

mobilapplikation (MCSS-appen).  

MCSS i datorn är ett administrativt program som är till för att skapa och hantera digitala 

signeringslistor och delegeringar. 

I appen ser baspersonalen/legitimerade de ordinerade uppgifterna och kan signera att de är 

utförda. Legitimerad personal har tillgång till både MCSS i datorn och i mobilen. Baspersonal 

har endast tillgång till MCSS i mobilen. 

 

MCSS administrationsverktyg 

Det är endast legitimerad personal, enhetschefer, samordnare, MAS, MAR samt 

systemadministratör som har tillgång till MCSS administrationsverktyg i datorn.  

Via MCSS administrationsverktyg i datorn så kan man hantera och skapa signeringslistor och 

delegeringar. Det finns även en statistikmodul där man kan få en överblick över andel signerade 

och osignerade insatser filtrerat på datum/grupp/typ av insats med mera.  

Ändringarna som görs i MCSS i datorn visar sig direkt i MCSS i mobilen, exempelvis då man på 

en signeringslista ändrar tiden då ett läkemedel ska ges eller lägger frånvaro på patienten på 

grund av sjukhusvistelse. 

I MCSS administrationsverktyg ser du bland annat: 

• Vilka insatser som har signerats/inte signerats hos en specifik patient 

• Vilka patienter som har narkotika som ska kontrollräknas 

• Vilka patienter som har läkemedel som behöver fyllas på 

• Vilka patienter som har pågående frånvaro i kalendern (ej hemma) 

• Vilka delegeringar som behöver förnyas de närmaste veckorna 

• En graf över hur senaste veckans insatser utförts i förhållande till planeringen 

 

MCSS mobilapplikation 

Baspersonalen ser HSL-insatser med tillhörande instruktioner i MCSS-appen. Baspersonalen 

signerar insatsen i appen.   

Baspersonalens delegering kontrolleras vid inloggning. Signeringarna går att ångra eller ändra, 

allt loggas och visas med signatur och tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar 

systemet.  

Baspersonalen kan även begära påfyllning av originalförpackade läkemedel direkt från den 

mobila enheten.  

Legitimerad personal kommer också in i appen och kan signera om man utför en uppgift som 

finns på en signeringslista, till exempel ger ett läkemedel.  

Sjuksköterskor kan även använda appen för att kontrollräkna narkotika när de är ute hos 

patienten. 
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Behörighet 

För att kunna använda administrationsverktyget MCSS krävs inloggning med SITHS-kort. 

Användaren behöver även ett klientcertifikat installerat på datorn eller på sitt användarkonto.  

För kundval i hemtjänst installeras certifikatet lokalt på användarens dator. 

För legitimerad personal samt enhetschefer på Varbergs omsorg läggs certifikatet på 

medarbetarens användar-id och går därmed att använda på alla datorer i kommunens nätverk. 

Inloggning i den mobila applikationen sker med personnummer och pinkod. När medarbetaren 

läggs upp i systemet får de en automatgenererad pinkod. Denna kod går sedan att byta i 

administrationsverktyget. 

Legitimerad personal, enhetschefer och samordnare får behörighet till Appva MCSS av 

systemadministratör. När de slutar sin anställning ska systemadministratören få information om 

detta så hon kan inaktivera dem i systemet. 

Baspersonal får behörighet till mobilapplikationen i samband med att legitimerad personal 

lägger upp deras delegering i systemet. När en baspersonal slutar ska enhetschefen inaktivera 

dem i systemet. 

Adress till administrationsverktyget Appva MCSS: https://varberg.appvamcss.com/ 

 

Utbildning 

I samband att MCSS införs under 2019 kommer all legitimerad personal, baspersonal samt 

enhetschefer att utbildas i systemet.  

Nyanställd baspersonalen kommer därefter introduceras till systemet i samband med att de går 

delegeringsutbildningen.  

Utvecklingsledare på hälso- och sjukvårdsenheten (systemadministratör) ansvarar för att utbilda 

legitimerad personal och enhetschefer.   

 

Berörda verksamheter 

Detta rutindokument gäller för all legitimerad personal på Hälso- och sjukvårdsenheten, alla 

utförare i Varbergs omsorg (både SoL och LSS) samt kundvalsföretagen i hemtjänsten. 

Under 2019 kommer Appva MCSS införas successivt hos alla ovanstående verksamheter.  

Appva MCSS hanterar endast insatser som utförs och signeras av baspersonal. Insatser som 

enbart utförs och signeras av legitimerad personal ska inte läggas in i Appva MCSS. 

 

Undantag 

Privata entreprenader särskilt boende (Vardaga och Norlandia) omfattas inte. 

Larminsatser (ex. ge vid behovs medicin) som utförs av Varbergs omsorg hos kunder som har ett 

kundvalsföretag kan inte signeras i Appva MCSS app. Varbergs omsorg får istället signera detta 

på papper och kundvalsföretaget får efterregistrera insatsen i appen. 

 

IRF och Appva MCSS 

Appva MCSS ersätter enbart signeringslistor i papper. IRF beställning till hemtjänsten fortsätter 

som innan. 

https://varberg.appvamcss.com/
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Lagring 

Appva MCSS är en journalhandling. All information arkiveras och finns åtkomlig i minst 10 år.  

 

Avvikelser 

Missade och försenade insatser genererar larm i Appva MCSS. Dessa larm ersätter inte 

avvikelserapportering. Avvikelser ska skrivas och hanteras på samma sätt som innan Appva 

MCSS infördes. 

 

Signeringslistor 

När det finns behov av en signeringslista ska insatsen dels dokumenteras i Procapita men även 

föras in i MCSS. Signeringslistan finns då digitalt och behöver därmed inte skrivas ut och lämnas 

till patienten.  

 

Delegeringar 

Så fort sjuksköterska eller arbetsterapeut/fysioterapeut har fått behörighet till MCSS ska 

förnyelse av gamla delegeringar samt uppläggning av nya delegeringar ske i MCSS istället för 

Procapita. Detta gäller oavsett om den enhet som baspersonalen jobbar på har börjat med Appva 

MCSS eller inte. 

 

Loggning 

Allt som görs i Appva MCSS loggas. 

 

Hjälp och support 

Detta dokument beskriver Varbergs rutiner för Appva MCSS administrationsverktyg och 

mobilapplikation. 

Dokumentet innehåller även en manual för administrationsverktyget Appva MCSS. 

Det finns även en separat rutin och manual för baspersonal som beskriver hur man arbetar i 

appen MCSS. Legitimerad personal kan också använda denna manual för att lära sig hur appen 

samt kontrollräkning narkotika fungerar. 

Länk till rutin baspersonal  

Länk till manual mobilapp 

Förutom dessa dokument så finns det kortfattade manualer i administrationsverktyget och i 

appen under rubriken ”Hjälp”.  

• Om du har frågor kring denna rutin eller behöver support kring systemet kontaktar du 

christina.antonsson@varberg.se (teknikfrågor) 

jenni-ann.antonsson@varberg.se 

linn.johansson2@varberg.se 

• Om du är baspersonal och vill byta din pinkod till appen kontaktar du din chef. 
Legitimerad personal kan själva byta sin pinkod inne i administrationsverktyget. 

• Om du är baspersonal och har frågor som rör specifika patienter, deras insatser eller 
tidsintervall vänder du dig till ansvarig legitimerad personal.  

 

Begrepp 

För att underlätta läsningen kommer administrationsverktyget i detta dokument fortsättningsvis 

benämnas som MCSS och mobilapplikationen som ”appen”.  

 

https://www.varberg.se/download/18.6e05192d169ff802b0ae7d28/1555308097586/Appva%20MCSS%20baspersonal%20-%20rutin.pdf
https://www.varberg.se/download/18.6e05192d169ff802b0ae7ce8/1555307960496/Appva%20MCSS%20-%20manual%20baspersonal.pdf
christina.antonsson@varberg.se%20
jenni-ann.antonsson@varberg.se
linn.johansson2@varberg.se
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Logga in i MCSS administrationsverktyg 
För att kunna logga in krävs dels att du fått certifikatet och dels att du finns upplagd som 

användare i MCSS. Inloggningen sker alltid med SITHS-kort. 

https://varberg.appvamcss.com 

1. Klicka på webbadressen. 

2. Bekräfta certifikatet genom att klicka ok. 

 

3. Klicka på den gröna knappen - logga in med SITHS-kort. 

 

4. Bekräfta certifikatet igen genom att klicka ok. 

 

https://varberg.appvamcss.com/
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5. Fyll i din pinkod för SITHS-kort (legitimering) och klicka på öppna. 

 

6. Nu är du inne i Appva MCSS administrationsverktyg. 
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Översikt MCSS administrationsverktyg 
När du loggar in i MCSS kommer du till fliken översikt.  

Beroende på vilken roll du har (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, samordnare, 

MAS, MAR) kommer översiktsvyn innehålla olika mycket information.  

Högst upp finns ett antal rullister där du väljer vilken nivå du vill se. Tänk på att alltid 

kontrollera vilken nivå du befinner dig på.  

 

• Om du står på högsta nivån (Varberg) kommer du se allt som finns i systemet. 

• Om du står på en lägre nivå ser du allt som finns på denna nivå inklusive nivåerna under 

denna. 

Du filtrerar dig nedåt i nivåerna genom att välja rubriker i rullisterna. När du nått den nivå du 

vill till klickar du på visa. 

Du kan själv bestämma vilken nivå som ska vara din startnivå (d.v.s. den nivå du alltid börjar på 

när du loggar in i systemet). För mer info, se sid 14. 

Valet du gör i de översta rullisterna styr både vad du ser i fliken översikt men även i flikarna 

boende och medarbetare. 

 

Översikt  

De olika delarna av översikten förklaras under respektive avsnitt i manualen. 

 

Förutom fliken översikt så finns det två andra flikar i MCSS; Boende och Medarbetare. 

• Boende – i denna flik administreras alla patienter. 

• Medarbeterare – i denna flik administreras all personal.  
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Medarbetare 
I fliken medarbetare sköter du all administration runt medarbetaren (ex. lägger upp nya 

medarbetare, ändrar deras pinkod och tillhörighet samt lägger upp delegeringar).  

Det är även här du kan ändra din egen startnivå. 

Legitimerad personal ansvarar för att lägga upp ny baspersonal i samband med att de lägger upp 

deras delegering. 

Det går inte att lägga upp samma medarbetare flera gånger. 

 

Lägg till ny medarbetare 

1. Klicka på fliken medarbetare och därefter på lägg till medarbetare. 

 

2. Fyll i personnumret inklusive bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX). Om medarbetaren 

redan finns upplagd i systemet får du ett meddelande. Följ i så fall instruktionen för hur 

du redigerar en befintlig medarbetare. 

 

3. Om personen inte finns i systemet får du en grön knapp - skapa ny medarbetare. Klicka 

på denna. 

4. Fyll i uppgifterna enligt instruktion nästa sida. Uppgifter markerade med * är 

obligatoriska. Klicka på spara när allt är ifyllt. 
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Förnamn: Medarbetarens förnamn. 

Efternamn: Medarbetarens efternamn. 

Personnummer: Är gråmarkerat och går inte att ändra. 

E-postadress: Till denna adress skickas medarbetarens inloggningsuppgifter. I de allra 

flesta fall har enhetschefen bestämt att dessa mail ska gå till chefen.  

HSA-id: Fylls endast i om personen ska ha behörighet att logga in med SITHS-kort till 

MCSS administrationsverktyg. Detta fält ska lämnas tomt om det är en baspersonal som 

läggs upp.  

Titel: Välj titel i rullisten. Baspersonal ska ha titeln omvårdnadspersonal. 

Välj adress: Den adress du väljer här blir den adress medarbetaren sparas på. Du behöver 

inte välja hela vägen ner på avdelningsnivå utan det går bra att stanna på chefsnivån (ex. 

Lindgården eller Östergården hemtjänst. 

Du väljer nivå genom att välja nya undernivåer i varje rullist som kommer fram. När du 

kommit till den nivå medarbetaren ska ligga på låter du bli att välja något i nästa rullist och 

klickar istället på spara. 

Begränsa användaren till vald adress: Denna ruta ska alltid bockas i när du lägger upp 

en baspersonal. Om du inte bockar i rutan får baspersonalen en högre behörighetsnivå än 

chefen vilket innebär att chefen inte kommer kunna redigera baspersonalens pinkod m.m. 

 

 

OBS! Den adress du lägger upp på medarbetaren här har inget med delegeringen att göra. 

Var delegeringen ska gälla ställs in i samband med att delegeringen tillverkas. 
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Redigera uppgifter på en befintlig medarbetare 

Om du ska ändra något på en befintlig medarbetare söker du upp personen i fältet 

personnummer alternativt klickar på deras namn i listan. 

Det går att söka på antingen förnamn, efternamn eller personnummer. 

OBS! Tänk på vilken nivå du befinner dig i innan du börjar söka. Du kan aldrig se en 

medarbetare som ligger på en annan eller högre nivå än den du befinner dig i (ex. kan du inte 

leta efter en medarbetare som är kopplad till Adium om du befinner dig i Varbergs 

omsorgsnivån) 

 

När du klickat på medarbetaren kommer du till denna bild. Här kan du redigera uppgifter på 

medarbetaren, lägga till en delegering, se gamla delegeringar, se rapporter och inaktivera en 

medarbetare som slutat. 

 

 

1 

2 

3 

14 

1 5 4 
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Ändra medarbetarens information – byt pinkod 

 

1. Klicka på knappen ändra.  

 

2. Justera de uppgifter som du vill ändra. Kod för signering är den pinkod medarbetaren 

slår in för att komma in i appen. 

Koden måste vara 4 siffror. Du ändrar den genom att ta bort de svarta prickarna och 

skriva in den nya koden. 

3. När du är klar med dina ändringar klickar du på spara. Det går nu ett mail till 

medarbetaren med info om ändringen. 

 

Behörigheter 

 

I detta fält kan du ändra medarbetarens roll (du kan endast ändra en roll som du är behörig att 

lägga upp). 
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Adresser – ändra startnivå 

Under adresser syns de nivåer som medarbetaren är upplagd på i strukturen. Här kan du ställa 

in vilken nivå som ska vara ”favorit” nivå för medarbetaren. För baspersonalen har favoritnivån 

inte någon betydelse eftersom de inte är behöriga till MCSS i datorn.  

Den adress baspersonalen sparas på påverkar dock chefen så baspersonalen ska alltid sparas på 

chefens huvudnivå (ex. Lindgården, Träslövsvägen 27 A-F). 

 

Den här medarbetaren har två nivåer, en som heter Varberg vilket innebär att personen är 

behörig att se alla nivåer i strukturen.  

Medarbetaren har även en förvald startnivå som är Östergården. Denna nivå har en 

stjärnmarkering (= favorit) vilket betyder att detta är den nivå medarbetaren alltid hamnar på 

när de loggar in i MCSS administrationsverktyg.  

• Legitimerad personal, EC och samordnare är de enda som ska ha dubbla nivåer.  

 

• Baspersonal ska endast ha en nivå. 

 

Obs! Om du har behörighet till MCSS administrationsverktyg och du själv har en nivå med ett 

hänglås på får du aldrig gå in och redigera på denna nivå. De enda nivåer du får redigera är de 

som har en stjärna (utan ett hänglås). 

• Om du vill byta stjärnnivå (utan hänglås) klickar du på de tre prickarna för att ändra 
adressnivå. 

• Om du enbart har nivån Varberg (med ett hänglås) och vill ha en annan startnivå klickar 
du på den gröna lägg till knappen och lägger till en ny adressnivå. Denna kan du sedan 

markera som favorit (stjärna). 

  

Du ändrar adressen genom att välja dig uppåt eller nedåt i rullisterna på samma sätt som när du 

lägger upp en ny medarbetare. Klicka på spara när du nått rätt nivå. 
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Redigera baspersonal som har fått en nivå med hänglås 

Om du glömmer att bocka i begränsa användaren till vald adress får baspersonalen dubbla 

nivåer (Varberg och sin enhetsnivå). 

Du måste då ta bort nivån Varberg eftersom baspersonalen annars har högre behörighet än 

chefen. 

Medarbetaren kan ha fått ett hänglås på sin adress av andra anledningar. För att göra ändringar 

på denna medarbetare måste du börja med att ta bort hänglåset. 

 

För att få bort eller ändra en nivå som är låst med ett hänglås måste du alltid göra ändringen i 

två steg. Du kan aldrig ta bort hänglåset och göra en ändring på samma gång utan du måste alltid 

spara emellan. 

 

1. Först klickar du på de tre prickarna och väljer ändra för att ta bort hänglåset.  

 

2. Ta bort bocken i lås till endast denna adress. 

3. Spara. 

Nu är hänglåset borta och du kan gå in och ändra.  

4. Klicka återigen på de tre prickarna och ändra för att ta bort nivån alternativt ändra den 

till en annan adress 
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Inaktivera eller ta bort en medarbetare 

Det finns två sätt att avsluta en medarbetare; antingen inaktiverar du dem eller så tar du bort 

dem.  

Det är chefen som ansvarar för att inaktivera eller ta bort sina medarbetare. 

• Inaktivering görs då medarbetaren ska vara borta ett längre tag (föräldraledig, studier). 

• Borttag görs då medarbetaren inte längre arbetar kvar. 

Om medarbetaren byter enhet så ska de inte inaktiveras eller tas bort. Då ska den nya chefen 

istället byta adressnivå (startnivå) på medarbetaren. Tänk även på att justera mailadressen så ev. 

mail kommer till den nya chefen istället för den gamla. 

 

Klicka på inaktivera för att lägga en medarbetare som inaktiv. 

 

Medarbetaren får nu texten (inaktiv) efter personnumret och en grön aktiveringsknapp. När 

personen ska återaktiveras klickar du på den gröna knappen. 

Om medarbetaren ska tas bort helt klickar du på den röda soptunnan. 

 

Inaktiverade och borttagna medarbetare går att söka fram via rubrikerna i medarbetarvyn. 
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Delegering 
För att kunna signera en insats i appen måste baspersonalen ha en aktiv delegering i MCSS. 

 

Hantering befintliga delegeringar 

Alla aktuella delegeringar som ligger i Procapita ska läggas upp i MCSS i samband med att 

enheten ansluts. Utgå från det start och stoppdatum som finns i befintligt delegeringsbeslut. 

Delegeringen ska sparas och aktiveras direkt. Delegeringsbeslutet behöver inte skrivas ut från 

MCSS och undertecknas. 

Hantering nya delegeringar i MCSS 

Så fort sjuksköterska eller arbetsterapeut/fysioterapeut har fått behörighet till MCSS ska alla nya 

delegeringar läggas upp i MCSS istället för Procapita. Detta gäller oavsett om den enhet som 

baspersonalen jobbar på har börjat med Appva MCSS eller inte. Delegeringsbeslutet ska skrivas 

ut från MCSS (två exemplar) och undertecknas av berörda. När medarbetaren har skrivit under 

och lämnat delegeringsbeslutet till ansvarig legitimerad personal aktiverar denne delegeringen i 

MCSS. Innan delegeringen har aktiverats kan medarbetaren inte signera i appen. 

OBS! vid förnyelse ska delegeringen aktiveras direkt. Om det underskrivna delegeringsbeslutet 

inte kommit in när den gamla delegeringen löper ut kan den nya delegeringen inaktiveras. 

 

Omfattning 

Delegeringarna i MCSS läggs på enhetsnivå. Det går inte att begränsa delegeringen att gälla 

endast en viss del av en enhet eller tid på dygnet (ex. dag/natt/centralorten/landsbygd). Detta 

innebär att en personal som får delegering på ex. Ella vård och omsorg kommer ha delegering 

och kunna signera insatser hos alla patienter som finns hos denna enhet oavsett var patienten 

bor. 

Enligt riktlinjen för delegering är det ok att lägga en delegering som gäller hos hela arbetsgivaren 

(ex. hela Varbergs omsorg). Om baspersonalen har en delegering som gäller hos hela Varbergs 

omsorg behöver man inte skriva en ny delegering då personalen ska arbeta på en annan enhet. 

Om delegeringen däremot endast är knuten till en specifik enhet (ex. Tvååker hemtjänst) 

kommer den personalen inte kunna signera på något annat område förrän den fått en delegering 

även där. 

OBS! Det är den adressnivå delegeringen läggs på som styr var baspersonalen kan signera och 

inte den adressnivå som medarbetaren läggs på (stjärnmarkeringen). 

 

Delegering översiktsvyn 

På översiktsvyn syns de delegeringar som håller på att löpa ut. De visar sig 50 dagar innan 

delegeringen går ut. Samtidigt som legitimerad personal och EC/samordnare ser påminnelsen i 

MCSS syns den även för baspersonalen i appen. 
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Tillverka en delegering 

1. Sök upp den medarbetare du ska skriva en delegering på och klicka på fliken 

delegering. 

 

2. Klicka på lägg till. 

3. Markera SSK-delegering om delegeringen gäller ssk-insatser och rehab om den gäller 

at/ft insatser 

4. Bocka i de uppgifter som personen har delegering för. OBS! Vissa insatser är 

patientbundna, dessa måste läggas upp separat, se instruktion längre fram. 

 

5. De uppgifter du bockat i lägger sig i en blåmarkerad sammanfattning längst ner på sidan. 

Om någon haft delegering på uppgiften tidigare men den tagits bort får du ett 

meddelande om detta också inklusive orsak till borttaget. 

 



 

19 
 

6. Markera gäller för adress (delegering som gäller i ett område). Patientbunden används 

för patientbundna delegeringar. 

 

7. Välj i rullisterna var delegeringen ska gälla. Ju fler rullister du väljer ner desto färre 

enheter kommer personen kunna signera på.  

 

• Delegeringar för trygghetslarmet ska alltid läggas på översta nivån (Varberg). 

• Delegering för hela Varbergs omsorg läggs på nivå två (Varberg – Varbergs omsorg) 

 

8. Fyll i gäller fr.o.m.  -  t.o.m. 

 

9. Spara. 

 

Delegeringen är nu sparad men den är inte aktiverad. Innan den har aktiverats kan inte 

baspersonalen signera. Delegeringsbeslutet ska skrivas ut i 2 ex. och återfås undertecknat innan 

delegeringen aktiveras. 

OBS! Vid förnyelse ska delegeringen aktiveras direkt eftersom förnyelse av delegeringen 

automatiskt innebär att den gamla delegeringen skrivs över och blir inaktiv. Om den ligger som 

inaktiv kan inte omvårdnadspersonalen signera. Bevaka att det underskrivna delegeringsbeslutet 

kommer in och om det inte gör det kan delegeringen inaktiveras när den gamla delegeringen 

löper ut. 
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Skriva ut delegering 

Delegeringsbeslutet ska skrivas ut i 2 ex. och återfås undertecknat innan delegeringen aktiveras. 

1. Klicka på skrivaren för att skriva ut delegeringsbeslutet. 

 

OBS! Det utskrivna delegeringsbeslutet innehåller färdig text från Appva MCSS som inte 

stämmer med hur vi i Varberg arbetar. 

Du behöver stryka över och ändra två textrader: 

• Överst står det ”sparas i 10 år”. Detta ska ändras till ”sparas i 3 år”. 

• Sist står det att en kopia ska sändas till MAS och enhetschef. Stryk över detta. 
 

 

Aktivera delegering 

Innan delegeringen har aktiverats kan inte baspersonalen signera 

Bocka i markera alla för att markera alla uppgifter alternativt bocka i rutan framför respektive 

uppgift. Klicka sedan på aktivera för att aktivera delegeringen. 
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Tillverka en patientbunden delegering 

Vissa delegeringsuppgifter är patientbundna, dvs de gäller endast för namngiven patient. Dessa 

delegeringar får tillverkas separat eftersom de inte sparas på adress utan på boende. 

OBS! Tänk på att alltid välja rätt nivå när du tillverkar en patientbunden delegering. Den nivå du 

står på påverkar vilka patienter du kommer kunna välja på i listan.  

 

1. Sök upp medarbetaren. 

2. Klicka därefter på rubrikerna för att välja den nivå där patienten finns. Klicka på visa när 

du nått rätt nivå. 

3. Tillverka en delegering som vanligt och välj de patientbundna arbetsuppgifter som 

delegeringen gäller. 

 

4. Markera patientbunden och sök upp patienten 

 

5. Fyll i gäller fr.o.m. – t.o.m. 

6. Spara. 

7. Skriv ut, återfå det underskrivna exemplaret och aktivera delegeringen på samma sätt 

som med vanliga delegeringar. 
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Förnya en delegering 

Knappen förnya delegering kan inte användas om du vill ändra det område delegeringen gäller 

för eller lägga till/ta bort arbetsuppgifter.  

1. Markera de uppgifter som ska förnyas (en och en eller markera alla) 

2. Klicka på förnya. 

 

3. Välj datum från och till. 

 

4. Klicka på Aktivera. OBS! delegeringen är inte aktiv förrän du aktiverat den i nästa steg. 

5. Välj markera alla och aktivera delegeringen precis som vanligt. 

6. Delegeringen är nu förnyad. 
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Ändra i en delegering 

Om du vill lägga till/ta bort arbetsuppgifter eller ändra område så måste detta göras separat på 

varje arbetsuppgift. 

Klicka på arbetsuppgiften för att komma åt redigeringsalternativen. 

• Klicka på ta bort delegering om du ska ta bort en arbetsuppgift. Orsak måste anges. 

• Klicka på ändra om du ska ändra det område (adress) delegeringen gäller för. Uppgiften 

måste alltid aktiveras igen när en ändring har gjorts. 

 

 

 

 

Registrera genomgångna kunskapstester 

De kunskapstester som medarbetaren har genomgått ska registreras i delegeringsdelen under 

rubriken kunskapstester. 

Det är den legitimerade personal som skriver delegeringen som ansvarar för att lägga in 

kunskapstesterna. 

Uppgifterna förs in med fritext. För att alla ska veta vilka kurser det handlar om är det dessa 

benämningar som ska användas. 

• Delegeringsutbildning läkemedel – Varbergs kommun 

• Delegeringsutbildning insulin – Varbergs kommun 

• Jobba säkert med läkemedel - SKL webbutbildning 

 

 

1. Klicka på lägg till 

2. Ange vilket kunskapstest det gäller. Använd de beslutade benämningarna. 
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3. Välj om det är ett kunskapstest kopplat till ssk delegering eller rehab delegering. 

4. Skriv vilket datum kursen genomfördes. Om du inte vet exakt datum får du ange ett 

ungefärligt datum. 

5. Spara. 

6. Upprepa stegen för varje kurs personen har gått. 
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Se utställda delegeringar 

Om du är legitimerad personal och vill se de delegeringar som du har skrivit gör du detta från 

din medarbetarbild. 

1. Klicka på medarbetare och sök upp dig själv.  

2. Klicka på fliken utställda delegeringar. 

3. Under sista rubriken, löper ut, kan du se att delegeringen är aktiverad samt när den löper 

ut. 
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Boende (patient) 
I fliken boende sköter du all administration runt patienterna (ex. lägger upp nya patienter, 

tillverkar signeringslistor, ändrar deras tillhörighet, registrerar patienten som avliden samt 

lägger in frånvaro och profiluppgifter)  

När en patient flyttar från ett område till ett annat ska sjuksköterskan ändra deras adress så 

insatserna kommer till rätt telefon. 

När en patient inte längre är aktuell (utskriven, flyttat, avliden) ska de tas bort från systemet. 

Borttagna patienter går att återaktivera. 

Det går inte att lägga upp samma patient flera gånger. 

 

Lägg till en ny patient 

1. Klicka på fliken boende och därefter på lägg till boende. 

 

2. Fyll i personnumret inklusive bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX). Om patienten redan 

finns upplagd i systemet får du ett meddelande. Du kan då välja att återaktivera patienten 

alternativt redigera deras adress. 
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3. Om personen inte finns i systemet får du en grön knapp - skapa ny boende. Klicka på 

denna. 

4. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. Fyll i uppgifterna och klicka på spara när 

allt är ifyllt. 

 

• Välj adress: Den adress du väljer här blir den adress patienten sparas på. Tänk på att 

alltid välja så långt ner du kan i strukturen annars kommer patienten hamna på fel nivå. 

 

• Du väljer nivå genom att välja nya undernivåer i varje rullist som kommer fram. När du 
kommit till den lägsta nivån (= den avdelning/grupp i hemtjänsten) patienten ska tillhöra 

klickar du på spara. 

 

• OBS! Om det finns en rullist kvar som det står välj i så är du inte på den lägsta nivån. 

Fortsätt då nedåt tills det inte finns någon mer nivå att välja. 

 

             

 

  

 

 

Fel 

                    

 

Rätt 
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Redigera uppgifter på en befintlig patient 

Om du ska ändra något på en befintlig patient söker du upp personen i fältet personnummer 

alternativt klickar på deras namn i listan. 

Det går att söka på antingen förnamn, efternamn eller personnummer. 

OBS! Tänk på vilken nivå du befinner dig i innan du börjar söka. Du kan aldrig se en patient som 

ligger på en annan eller högre nivå än den du befinner dig i (ex. kan du inte leta efter en patient 

som är kopplad till Adium om du befinner dig i Varbergs omsorgsnivån) 

 

• Under borttagna hittar du de patienter som tagits bort. 
 

• När du sökt fram och klickat på en patient kommer du till denna vy. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 
 4 5 
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Ändra patientens information – registrera avliden 

Det är legitimerad personal som ansvarar för att registrera en patient som avliden. 

1. Klicka på knappen ändra. 

 

2. Bocka i rutan avliden och klicka spara. 

 

 

Profiluppgifter 

Profiluppgifterna används för att uppmärksamma alla användare på att det finns något man 

måste observera på denna patient. Signalen syns både i MCSS och i appen. 

Det är legitimerad personal som ansvarar för att lägga till eller ta bort profiluppgifter på 

patienten. 

I nuläget finns det 13 olika profiluppgifter. Texten som är kopplad till symbolen är inlagd från 

Appva MCSS och går ej att justera. 

 

1. Klicka på lägg till profiluppgift 
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2. Bocka i de profiluppgifter som är aktuella och klicka på den gröna lägg till knappen. 
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Ändra adress på patienten 

När en patient flyttar från ett område till ett annat ska mottagande sjuksköterska ändra adressen 

så insatserna kommer till rätt telefon. 

1. Klicka på de tre prickarna till vänster. 

2. Klicka på ändra. 

 

3. Byt adress genom att välja i rullisterna och klicka spara. Välj så långt ner som det går 

i strukturen (det får inte finnas någon rullist kvar som det står välj i när du är klar). 

 

 

Flera utförare 

Ibland har patienten insatser som utförs av två utförare (ex. av hemtjänsten på dagen och av 

trygghetslarmet nattetid). Det går inte att lägga upp enskilda insatser riktade till respektive 

utförare men legitimerad personal kan tillverka en extra vistelseadress.  

Patienten får då en huvudadress och en vistelseadress. Båda dessa enheter kommer se patienten 

i sina telefoner och båda enheterna kan signera insatserna. 

Patienten finns med i vistelseadressens flik för boende men hen syns inte i vistelseadressens 

översiktsbild och rapporter. Detta innebär att vistelseadressen inte ser ev. frånvaro, larm, 

statistik m.m. Detta syns enbart hos huvudadressen. 

När alla enheter är inne i systemet kommer vistelseadress även kunna användas för patienter 

som har insatser som utförs av ex. hemtjänst och dagverksamhet. 

Korttid/växelvård börjar med Appva MCSS under hösten 2019. Tills dess kommer patienten 

behöva ha papperslistor på korttiden och Appva MCSS när de är i hemmet.  

Vistelseadress kommer inte användas när patienten vistas på korttid/växelvård. Istället kommer 

sjuksköterskan få byta adress på patienten då de åker till och från korttiden.  
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Lägga till en vistelseadress 

1. Klicka på patientens adresser 

2. Klicka på rutan lägg till ny adress 

 

3. Välj den nya adressen i rullisten och klicka spara. 

 

4. Patienten har nu en huvudadress och en vistelseadress. Du kan ändra vilken av 

adresserna som ska vara huvudadress genom att klicka på de tre punkterna efter 

vistelseadress och välja alternativet gör till huvudadress. 
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Ta bort en patient 

När patienten inte längre är aktuell ska den tas bort från systemet. Om personen är avliden 

ändras detta under delen information medan borttag av andra anledningar än avliden görs med 

hjälp av soptunnan.  

1. Klicka på den röda soptunnan 

 

2. Bekräfta borttaget genom att klicka på ta bort. 

 

Borttagna patienter lägger sig i listan borttagna. Får att återaktivera dem klickar du på patienten 

och väljer knappen aktivera.  

OBS! Tänk på att alla insatser som personen hade innan borttaget automatiskt återaktiveras!  

Du måste därför gå igenom alla signeringslistor och kalendern och kontrollera så att det som står 

där är aktuellt. 
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Signeringslistor 
Signeringslistor används då du överlåter hälso- och sjukvårdsuppgifter till baspersonalen.  

När det finns behov av en signeringslista ska insatsen dels dokumenteras i Procapita men även 

föras in i MCSS. Signeringslistan finns då digitalt och behöver därmed inte skrivas ut och lämnas 

till patienten.  

 

Signering av insatser som utförs av legitimerad personal 

Det är endast insatser som utförs av baspersonal som ska läggas in i MCSS. Insatser som enbart 

utförs av legitimerad personal ska inte in i systemet. 

I samband med att legitimerad personal är hos patienten kan de ibland utföra en insats som i 

normalfallet utförs av baspersonalen (ex. ge ett vid behovs läkemedel eller lägga om ett delegerat 

sår). När legitimerad personal utför dessa insatser samt när de kontrollräknar narkotika ska de 

signera detta i appen. 

 

Olika varianter av signeringslistor  

Det går att lägga upp flera olika varianter av signeringslistor i MCSS. I nuläget finns det 8 olika 

listor att välja mellan. Beroende på vilken lista insatsen läggs på så kommer personalen få olika 

signeringsval i appen (se nedan).  

Stående insatser och vid behovs insatser läggs upp på samma sorts lista. 

• Läkemedel – används för läkemedelsinsatser (förutom narkotikaklassade preparat) 

• Narkotika – används för narkotikaklassade läkemedelsinsatser 

• Behandling ssk – används för övriga insatser som ordineras/delegeras från 
sjuksköterska (förutom sår och nutrition) 

• Sårbehandling – används för såromläggning 

• Nutrition – används för insatser kopplat till nutrition (ex. sondnäring, byte av aggregat, 

omkuffning PEG, kosttillägg) 

• Träning - används för insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut där patienten 
utför träning i funktionshöjande eller aktivitetsfrämjande syfte (dvs får ett 

träningsprogram för att aktivt förbättra/bevara funktions- eller aktivitetsförmåga) 

• Behandling at – används för insatser från arbetsterapeut som ej ingår under ”Träning” 

(ex kompressionsbehandling, passiva töjningar, kontroll av hjälpmedel m.m.) 

• Behandling ft – används för insatser från fysioterapeut (ex. kompressionsbehandling, 

passiva töjningar/kontrakturprofylax, ledmobilisering, TENS m.m.) 

Observera att ett ärende kan generera flera signeringslistor för en och samma patient. 

Exempelvis kan en patient med svullen hand ordineras kompressionshandske och 

träningsprogram i cirkulationshöjande syfte. En signeringslista görs för kompressionshandsken 

(behandling) och en för träningsprogrammet (träning) 

Förutom signeringslistorna har du även möjlighet att lägga in insatser i kalendern under 

rubriken övrigt. Denna funktion kan med fördel användas för de insatser som inte behöver ligga 

på en specifik dag och tid (ex. viktkontroll någon gång under vecka 22). 
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Signeringsval 

På listorna som heter läkemedel och narkotika kommer baspersonalen kunna signera insatsen i 

appen med alternativen given, delvis given, närstående givit, ej given, kan ej ta samt medskickad. 

På listorna som heter behandling ssk, at, ft, sårbehandling, nutrition och träning kommer 

baspersonalen kunna signera insatsen i appen med alternativen utförd, ej utförd, avböjt samt 

närstående givit/utfört. 

                                      

Alla val förutom given/utförd samt närstående givit/utfört genererat ett larm i MCSS samt ett 

meddelande till personalen att sjuksköterska/rehab måste kontaktas vid avvikelse.  

                      

Det är du som legitimerad personal som bestämmer när dessa avvikande signeringsval kan 

användas utan att legitimerad personal behöver kontaktas.  
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Tillverka en signeringslista  

Patienten kan endast ha en lista av varje sort. Respektive lista kan innehålla flera olika insatser.  

Om du försöker tillverka en ny lista som redan finns kommer du få ett varningsmeddelande. 

1. Klicka på fliken signeringslistor. 

2. Klicka på ny lista 

3. Markera den lista du vill lägga till och klicka på spara. 

 

4. Patienten har nu en ny lista som du kan lägga in stående insatser samt vid behovs 

insatser på.  

5. Klicka på aktuell lista för att lägga till en insats. OBS! använd alltid fliken läkemedelslista 

om patienten har apodos och du ska lägga till insatser från ordinationslistan i Pascal. 
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Använda läkemedelslista för att lägga till insatser 

Fliken läkemedelslista ska alltid användas om patienten har apodos. För att kunna tillverka en 

insats från denna flik måste du först ha tillverkat den signeringslista insatsen ska ligga på (ex. 

läkemedel eller narkotika). 

OBS! Det sker ingen automatisk uppdatering av signeringslistan så fort något ändras i Pascal. 

Läkemedelslistan är endast ett underlag som du själv aktivt måste välja att lägga till eller ta bort 

insatser via. 

1. Kontrollera så det finns en signeringslista av rätt sort. 

2. Klicka på tredje fliken; läkemedelslista. 

3. MCSS hämtar nu patientens aktuella läkemedelslista 

4. Överst ligger de dosförpackade läkemedlen och underst ligger de stående 

originalförpackningarna. Listan kan även innehålla utsatta ordinationer. Dessa har ett 

streck genom sig 

 

 

5. Du väljer själv vilka av läkemedlen på listan som det ska tillverkas insatser på. 

6. Insatserna tillverkas en och en (förutom dospåsen som oftast läggs upp som en samlad 

insats). 

7. Insatsen för dospåsarna tillverkas via den blåa knappen skapa insats. 

8. Insatser för stående förpackningar tillverkas genom att klicka på det gröna + tecknet. 

9. När du gjort en insats stängs knappen skapa insats respektive det gröna + tecknet. På så 

sätt vet du vilka insatser du har lagt upp och kan även se om det kommit in något nytt 

eftersom dessa läkemedel automatiskt får ett grönt + tecken. 
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10. När du tillverkar en insats för dospåsar måste du alltid välja vilka läkemedel som ska ingå 

i respektive insats. Orsaken till detta är för att du ibland kan behöva lägga upp en insats 

för dospåsar som ska ges på olika tider (om patienten exempelvis har dospåse tre ggr 

dagligen 8, 12 och 20 samt en Alendronat kl. 7 en gång vecka) 

11. Klicka på skapa insats till höger om rubriken dosdispenserade läkemedel. 

12. Sätt en bock i rutan framför de läkemedel som ska ingå i insatsen. 

 

13. Välj vilken signeringslista insatsen ska sparas på (dospåse ska alltid sparas på listan 

läkemedel även om den innehåller narkotika). Om du glömt tillverka en lista kommer du 

inte komma vidare. 

14. Klicka på skapa insats. 

15. Du kommer nu till samma sorts inmatningsbild som alla insatser har i MCSS oavsett 

vilken lista eller typ av insats det gäller. 

16. Fyll i all obligatorisk info enligt instruktion på nästa sida. 

17. Du är nu klar med insatsen för dospåsen. Om du har någon ytterligare dospåse (ex. 

Alendronat) som ska ges på en avvikande tid behöver du upprepa stegen. 

18. När alla dosförpackade läkemedel har fått en insats så stängs den blåa knappen skapa 

insats. 

19. Insatser för stående helförpackningar tillverkas genom att du klickar på det gröna + 

tecknet. Då kommer du till inmatningsbilden där insatsen tillverkas. 
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Lägga till insatser 

När du ska tillverka en insats så gör du det antingen via fliken läkemedelslista (insats från 

apodos/Pascal) eller via knappen lägg till. Punkt 1 och 2 kan du hoppa över om du går till 

inmatningsbilden via fliken läkemedelslista. 

1. Klicka på fliken signeringslistor och välj den signeringslista du vill lägga till en insats på. 

2. Klicka på lägg till. 

 

3. Nu öppnas MCSS inmatningsbild för insatser. Om insatsen tillverkats via läkemedelslista 

kommer preparatnamnet vara ifyllt under rubriken insats. Om du gått via knappen lägg 

till så är alla fält tomma. 

 

4. Fyll i all info och spara. Insatsen är klar och visar sig i baspersonalens app omgående. 

På nästa sida finns en förklaring till alla fält som ska fyllas i. 

1 

2 

3 

4 
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1 - Insats och instruktion 

 
I den översta rutan insats fyller du i vilken sorts insats det gäller. Skriv kortfattat. Tänk på att ha 

med styrkan på läkemedlet då personen kan ha flera olika styrkor av samma preparat.  

I instruktion beskriver du hur insatsen ska utföras. Ju tydligare information du fyller i här 

desto lättare är det för baspersonalen att göra rätt. OBS! Tänk på att aldrig skriva ut 

ordinationen (ex. 24 E NovoRapid). Baspersonalen ska alltid titta på ordinationshandlingen för 

att se hur mycket de ska ge. 

I instruktionen kan du även ange hur du vill att baspersonalen signerar (ex. ”signeras med 

kod medskickad” om det är ett läkemedel personalen lägger fram som patienten ska ta själv). 

Instruktionen kan även innehålla information om hur personalen ska rapportera insatsen 

(ex. ”rapportera in värdet via e-tjänsten”). 

Instruktionen används även för att dokumentera överenskommelse kring vid behovs 

läkemedel (ex. ”får ges 2 ggr/dag utan att sjuksköterska behöver kontaktas”). 

Om insatsen gäller en dosett underlättar det att skriva i instruktionen vilket fack baspersonalen 

ska ta ur vid varje tillfälle (ex. 8:00 = fack 1, 14:00 = fack 2, 20:00 = fack 4) 

 

2 - Beställningsbar, kräver delegering för och enhet given mängd 

 

Om du bockar i är beställningsbar så kommer baspersonalen få knappen begär påfyllning för 

detta läkemedel. Dospåsar ska aldrig läggas som beställningsbara.  

Rutan får endast ges av legitimerad sjuksköterska används inte i nuläget eftersom 

sjuksköterskornas insatser inte läggs upp i MCSS. Om rutan är i bockad kan endast legitimerad 

personal signera. 

I rullisten kräver delegering för ska du välja vilken delegering som krävs för att få signera 

insatsen. Om du väljer översta alternativet (texten ”välj delegering”) innebär detta att insatsen 

inte kräver någon delegering utan vem som helst kan signera. Detta val är vanligast på 

instruerade insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Om du väljer en enhet i rullisten enhet vid inmatning av given mängd måste personalen 

ange hur stor mängd de har givit. Denna rullist är obligatorisk då personalen ska ge en fastställd 

mängd av något preparat (ex. 24 enheter, 10 droppar, 20 ml osv). Den är även obligatorisk då 

ordinationen innehåller ett intervall (ex. 1-2 tabl, 10-20 ml, 4-6E insulin osv). På 
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narkotikaklassade läkemedel bör du undvika att ange en enhet eftersom personalen ändå måste 

tala om hur mycket narkotika de gör uttag på. Om du även markerar att de ska ange hur stor 

mängd de ska ge måste de fylla i antalet två gånger innan de kan signera. 

OBS! Det finns en bugg i systemet som gör att rubriken ange enhet inte finns med när du 

tillverkar en insats från fliken läkemedelslista. Du måste då spara insatsen och gå in på den igen 

för att aktivera funktionen.  

 

3 - Stående/vid behov och skall ges 

Bestäm om det är en insats som är stående eller något som enbart ska utföras vid behov. Om du 

väljer vid behov så behöver du endast ange ett startdatum samt ev. stoppdatum. 

Om du väljer stående måste du fylla i övriga fält. 

 

Under rullisten skall ges ställer du in vilken dag insatsen ska utföras.  

Under fr.o.m. anger du vilket datum insatsen ska starta. T.o.m. 

används om insatsen har ett stoppdatum, i annat fall lämnas det tomt. 

 

• Varje dag = insatsen visar sig varje dag i appen med start från 
det datum du anger i fr.o.m. fältet 

• Varannan dag = insatsen visar sig varannan dag 

• Var 3:e dag = insatsen visar sig var 3:e dag  

• Var 4:e – var 6:e dag = insatsen visar sig var 4:e, 5:e eller var 6:e dag 

• Varje vecka = insatsen visar sig en gång per vecka.  

Om insatsens startdatum är en tisdag kommer insatsen fortsätta visa sig varje tisdag 

• Varannan, var tredje, fjärde, femte, åttonde, tolfte vecka = insatsen visar sig 

med start från det datum som anges i fr.o.m. fältet.  

Om insatsen startar en onsdag kommer den upprepas på en onsdag med 2, 3, 4, 5, 8 eller 

12 veckors mellanrum  

• Annan = detta alternativ kan användas då du vill lägga in insatser som ska utföras på 
särskilda datum.  

Klicka på välj dagar och markera de dagar insatsen ska utföras. Klicka på close när du är 

färdig. Insatsen kommer visa sig i appen dessa datum. 

OBS! var noga när du byter månad så du inte råkar klicka på pilen som byter år. 
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4 - Klockslag och ges inom 

 

Bocka i den tid/tider på dygnet som insatsen ska utföras och ange under hur långt tidsspann som 

det är ok att signera insatsen. 

Om en medicin ska ges två gånger per dag så ska den oftast vara ”väl fördelad på vaken tid”, 

vanligen klockan 8.00 och 20.00. Tidsspannet som du ska lägga in i MCSS blir då ”runt 8 och 

runt 20” +/- 60 minuter.  

Det är upp till varje legitimerad att bestämma tidsspannet utifrån patient och insats men +/- 60 

minuter är en generell tid som kan användas som standard. Om insatsen inte har signerats 

under tidsspannet får baspersonalen ett larm i appen. 

Om insatsen inte signeras eller signeras före eller efter angivet tidsspann genererar den ett larm 

som legitimerad personal måste kvittera i MCSS. 

Var noga så att flera medicintider under dagen inte krockar inom det tidsspannet du sätter.  

Om du exempelvis sätter +/- 120 minuter på både en 8.00 medicin och en 12.00 medicin blir det 

i appen ”ok” att ge båda dessa doser kl. 10.00!  

Ibland kan det vara klokare att sätta tillåtet tidsspann 30 minuter innan och 60 minuter efter för 

att medicingivningar senare under dagen inte ska krocka. 
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Ändra en befintlig insats 

Om du vill ändra eller ta bort en befintlig insats så klickar du på fliken signeringslistor och väljer 

den lista insatsen ligger på. 

 

Med den blåa pennan ändrar du insatsen. Med det röda krysset tar du bort insatsen. 

När du klickar på spara i MCSS sker ändringen direkt i appen. 

OBS! Använd aldrig den röda soptunnan för att ändra i insatserna – då tar du bort hela 

patienten. 

 

Vid behovs ordinationer 

Alla vid behovsordinationer som baspersonalen har delegering på att utföra ska läggas upp i 

MCSS.  

Om ingen annan överenskommelse har gjorts så ska baspersonalen alltid kontakta legitimerad 

personal innan de utför en vid behovsordination. 

För att underlätta för alla inblandade ska det tydligt framgå i instruktionen om insatsen får 

utföras utan att baspersonalen kontaktar legitimerad personal eller inte. 

Sjuksköterskorna kan göra överenskommelser kring vid behovs läkemedel där personalen kan ge 

en viss mängd av ett läkemedel utan att behöva kontakta sjuksköterska (ex. ”får ges högst 2 

ggr/dag utan att sjuksköterska behöver kontaktas”). 

Dessa överenskommelser ska vara tydligt dokumenterade i insatsens instruktion. 
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Hur du lägger upp insatser som inte passar i mallen 

Signeringslistan kan aldrig bli smartare än den information du lägger in. Ta för vana att titta i 

appen hur de insatser du lägger upp ser ut för personalen.  

Dubbla dospåsar  Skriv i instruktionen att det är två påsar. Om du gör en insats 
för varje påse måste personalen signera två gånger 
 

Dospåsar med avvikande 
tider vissa dagar 

Tillverka en insats för de vanliga dospåsarna (ex. varje dag 3 
ggr/dag) och en insats för den avvikande dospåsen (ex. en 
gång/vecka kl. 7.00) 
 

Insatser som sker 
särskilda dagar (ex. 
måndag, onsdag och 
torsdag) 
 

Tillverka tre insatser, en för måndagen (en gång/vecka – start 
måndag), en för onsdagen (en gång/vecka – start onsdag) och 
en för torsdagen (en gång/vecka – start torsdag) 
 
Alt. 2 – använd alternativet annan och bocka i de datum 
insatsen ska utföras. Detta sätt kräver dock att du alltid 
uppdaterar kalender och bockar i så insatsen finns med. 
 

Insatser som utförs av 
två olika utförare (ex. 
växelvård, hemtjänst dag 
och natt) 

Finns två alternativ. Antingen kan du lägga du upp patienten 
på två adresser (en huvudadress och en vistelseadress) eller så 
flyttar du patienten mellan adresserna. Vid växelvård ska 
patienten alltid flyttas mellan adresserna. 
 

Insatser som inte 
behöver ske en specifik 
dag/tid 

Om det inte spelar så stor roll när insatsen sker (ex. 
viktkontroll någon gång under v. 22) så är det bättre att 
använda kalenderfunktionen övrigt istället för att göra en 
insats på en signeringslista. 
 

Patient som är på 
dagverksamhet flera 
ggr/vecka där 
hemtjänsten skickar med 
12.00 medicinen i 
samband med 
morgonbesöket.  

Finns flera sätt att lösa detta men enklast är att kombinera 
insatsen med en återkommande frånvaro. Denna lösning gör 
att hemtjänsten kan signera insatsen om patienten inte åker 
iväg som planerat.  
 
Tillverka en insats för dospåse kl. 12, 17 och 20 dagligen och 
en insats för dospåse kl. 8 dagligen. Lägg till i instruktion att 
man även ska skicka med 12.00 medicinen de dagar patienten 
är på dagverksamhet. Personalen kommer få denna 
instruktion kl. 8.00 även på de dagar patienten inte åker till 
dagverksamheten men det får dom leva med. 
 
Lägg in frånvaro på patienten mellan ex. 9.00 – 15.00 de 
dagar personen är på dagverksamhet. Är personen borta 3 
ggr/vecka behövs 3 separata frånvaro som du ställer in som 
återkommande. Det blir inga larm om insatsen 12.00 inte 
signeras men om patienten skulle råka vara hemma så 
kommer personalen kunna se 12.00 medicinen och signera 
den. 
 

Dosettdelning 
narkotikaklassade 
läkemedel 

Om ett narkotikaklassat läkemedel delas i dosett ska insatsen 
inte ligga på signeringslistan för narkotika eftersom 
personalen då måste kontrollräkna innan de ger läkemedlet. 
Antingen får preparatet tas ur originalfp och då ska det ligga 
på signeringslistan för narkotika eller så får det läggas som 
en v-b ordination där det står i instruktionen att preparatet är 
delat i dosett. Läkemedlet ligger då på narkotikalistan (v-b) 
men insatsen dosett ligger på signeringslistan för läkemedel. 
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• När dosetten ska delas klickar ssk på v-b 
ordinationerna i appen och gör en kontrollräkning på 
det narkotikaklassade läkemedlet som ska delas.  

• Gå sedan till signera för att göra uttaget.  

• Välj dosettdelning i rullisten och antal tabletter som 
tagits ut och lagts i dosetten. Signera uttaget. 

 

Patienter som endast är aktuella periodvis 

Ibland finns det patienter som endast är aktuella periodvis (exempelvis växelvårdspatienter eller 

korttidsbarn). 

Om du använder frånvaro kommer dessa patienter synas i enhetens telefoner trots att de inte är 

där vilket kan vara förvirrande för personalen. 

Om du istället använder borttag (soptunnan) så blir patienten inaktiverad. Alla insatser finns 

kvar och så fort du återaktiverar patienten återaktiveras även insatserna. Tänk dock på att gå 

igenom alla insatserna när du återaktiverar patienten så de fortfarande är aktuella. 

 

Patienter på korttid 

Appva MCSS ska användas för patienter på korttid på samma sätt som det används för alla andra 

patienter.  

Enda undantaget är hanteringen av vid behovs läkemedel. Om det kommer en patient akut till en 

korttidsplats är det ok att i akutskedet enbart lägga upp de stående läkemedelsinsatserna och 

avvakta med vid behovs läkemedlen tills det gått ett par dagar.  

Baspersonalen får i dessa fall kontakta samordnande sjuksköterska om vid behovs läkemedel ska 

ges och därefter signera detta på papperslistan för vid behovs läkemedel.  
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Narkotikaklassade läkemedel 
Alla narkotikaklassade läkemedel (förutom de som ingår i en dospåse eller dosett) ska 

dokumenteras på signeringslistan för narkotika. Denna lista innehåller automatiska funktioner 

för kontrollräkning och saldo. 

Ligger läkemedlet på en narkotikalista ska baspersonalen kontrollräkna innan de kan signera 

insatsen i appen. 

Delas ett narkotikaklassat läkemedel i dosett behöver det ligga som en v-b ordination så ssk kan 

kontrollräkna samt göra ett uttag när de delar i dosett. Insatsen dosett ligger inte på 

narkotikalistan utan på signeringslistan för läkemedel. 

 

Kontrollräkning 

All kontrollräkning av narkotika sker i Appva MCSS, både den kontrollräkning som utförs av 

sjuksköterska och den som utförs av baspersonal. Kontrollräkning som utförts i appen eller i 

MCSS behöver inte journalföras i Procapita.  

När sjuksköterskan lägger upp en förbrukningsjournal tillverkas automatiskt en uppgift att 

sjuksköterska ska kontrollräkna denna narkotika minst var 30:e dag. Uppgiften lägger sig i 

översiktsvyn i MCSS och räknar ner automatiskt. När en sjuksköterska har registrerat en 

kontrollräkning i MCSS påbörjas ett nytt 30 dagars intervall. Kontrollräkning som utförs av 

baspersonal påverkar inte nedräkningen utan den är kopplad till att en sjuksköterska ska utföra 

uppgiften. 

Narkotikajournaler på papper får endast användas när sjuksköterskor ger narkotikaklassade 

läkemedel som inte är delegerade till baspersonalen. Renodlade sjuksköterskeinsatser ska inte 

läggas in i MCSS och får därmed inte någon digital narkotikalista och kontrollräkningsfunktion. 

 

Så här ser kontrollräkning narkotika ut i översiktsbilden. Det är en påminnelse till ssk att 

narkotikan ska kontrollräknas. Denna bild syns endast för ssk. När sjuksköterskan 

kontrollräknat i appen eller i MCSS uppdateras tidsintervallet.  
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Tillverka en signeringslista för narkotikaklassat läkemedel 

När du ska tillverka en insats för ett narkotikaklassat läkemedel ska du alltid börja med att 

tillverka en förbrukningsjournal för preparatet. 

 

Steg 1 – Tillverka en förbrukningsjournal 

1. Gå till fliken förbrukningsjournal. 

2. Klicka på lägg till. 

 

3. Döp förbrukningsjournalen efter preparatet inklusive styrka. Patienten kan ha samma 

sorts preparat med flera olika styrkor, det behöver då finnas en förbrukningsjournal för 

varje styrka.  

4. Välj enhet och klicka på spara. 

 

Nu har du tillverkat en förbrukningsjournal för preparatet. Saldot på en ny journal är 

automatiskt 0. 
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• Om du vet saldot hos patienten klickar du på tillför mängd och anger hur mycket det 
finns. Skriv en notering (ex. leverans från apotek) 

                                   

• Om du inte vet saldot kan du låta det stå 0 tills du har kontrollräknat saldot hos 

patienten. Kontrollräkningen görs i appen och saldot uppdateras automatiskt i MCSS. 

Detta sätt kommer dock generera ett larm i MCSS att kontrollräknat saldo inte stämmer. 

 

Om en baspersonal hinner ge läkemedlet innan sjuksköterskan har uppdaterat saldot via 

knappen tillför mängd eller kontrollräkning kommer det stå saldo 0 i deras app.  

När de anger det korrekta antalet som faktiskt finns hos patienten (= finns för mycket) kommer 

sjuksköterskan se ett larm i MCSS om att kontrollräknat saldot inte stämmer. Larmet kommer 

inte på översikten utan syns enbart inne i patientens förbrukningsjournal. 

 

Steg 2 - Tillverka en insats som kopplas till förbrukningsjournalen 

Gå till fliken signeringslistor och välj den för narkotika (om du inte har någon narkotikalista får 

du tillverka en). Klicka på lägg till för att skapa en ny insats. 

 

5. Fyll i all info på samma sätt som vanligt. Undvik dock att lägga in en enhet för given 

mängd eftersom detta gör att personalen först måste göra ett uttag på ett visst antal och 

därefter även måste ange ”given mängd” innan de kan signera. 
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6. Eftersom du redan gjort förbrukningsjournalen markerar du alternativet välj befintlig 

och markerar den förbrukningsjournal insatsen ska kopplas till. Spara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går att tillverka en förbrukningsjournal inne från insatsen (skapa ny) men denna funktion 

ska inte användas. Börja alltid med att tillverka förbrukningsjournalen och därefter insatsen. 

 

  

 

Enhet för given mängd bör ej användas vid narkotikainsatser 
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Avsluta förbrukningsjournaler 

Förbrukningsjournalen ska avslutas när den inte längre är aktuell. Det räcker inte att enbart ta 

bort insatsen för läkemedlet; journalen måste också tas bort. 

Om du inte tar bort förbrukningsjournalen kommer insatsen för kontrollräkning att ligga kvar i 

översiktsbilden. 

Avslutade förbrukningsjournaler går att återanvända genom att du återaktualiserar dem. 

1. Ta bort insatsen från signeringslistan. 

2. Gå till förbrukningsjournalen för läkemedlet och klicka på uttag. 

 

3. Dokumentera uttaget inklusive en notis - hur mycket läkemedel hade patienten kvar när 

insatsen upphörde och vad har hänt med det? Det vanligaste är att läkemedlet har 

återlämnats till apoteket.  

 

4. Ta bort förbrukningsjournalen på knappen ta bort. 
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5. Förbrukningsjournalen är nu borttagen. 

6. Du ser alla borttagna förbrukningsjournaler under rubriken borttagna. 

 

7. Om patienten får tillbaka läkemedlet kan du återanvända den borttagna 

förbrukningsjournalen. 

8. Klicka på aktivera för att återaktualisera en borttagen förbrukningsjournal. 
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Uppföljning/kontroll av signeringslista 
Alla insatser som inte signeras, som utförs utanför angivet tidsintervall eller som signeras med 

en avvikande kod kommer ge ett larm i MCSS.  

Legitimerad personal ska följa upp dessa larm och kvittera dem. Denna uppföljning ska ske 

minst en gång/vecka.  

Alla larm är inte per automatik en avvikelse som ska avvikelse rapporteras. Larmen kan bero på 

ett stort antal orsaker (ex. att tidsintervallet inte stämmer med när patienten vill att hjälpen, att 

patienten inte har varit hemma, att man har missat att lägga in frånvaro eller att en avvikande 

kod har använts m.m.). 

När larmen kvitteras ska legitimerad personal göra en värdering av varje larm och vid behov 

agera. Upprepade larm kan sammantaget visa sig vara så pass allvarliga att de blir en avvikelse.  

Kvitteringen av larmen loggas och betraktas som en uppföljning av signeringslistan. Du behöver 

inte dokumentera ”signeringslistan uppföljd…” i Procapita. Om du däremot bedömer att larmen 

kräver någon form av åtgärd ska detta dokumenteras i Procapita.  

När en regelrätt avvikelse sker ska detta hanteras enligt rutin och riktlinje och avvikelsen ska 

rapporteras till ansvarig legitimerad personal. Larmet i MCSS ersätter inte denna rapportering. 

 

Kvittera larm 

Larmen syns dels på översikten och dels inne på respektive patient. 

OBS! Larm gällande felaktigheter i narkotikasaldot syns inte på översikten utan endast inne på 

respektive patient. 

Det finns två olika rutor, en för ej signerade insatser och en för försenade. Tänk på att 

kontrollera båda rutorna. 

• Ej signerade betyder att insatsen inte har blivit signerad alls. 

• Försenade betyder att insatsen har blivit signerad för sent eller med en avvikande kod. 

De larm som ligger under ej signerade syns även för baspersonalen i appen. Avvakta därför 

några dagar med att kvittera av dessa så baspersonalen får tid att själva justera dem. 

När legitimerad personal kvitterar larmen försvinner de i baspersonalens app. 

Larmen under försenad kan kvitteras löpande. Ett larm under ej signerad kommer automatiskt 

hamna under försenad när den har signerats av baspersonalen. 
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1. Klicka på rutan för ej signerade respektive försenade. 

2. Klicka på texten larm med rött utropstecken efter patientens namn. Du hamnar nu i 

patientens larmflik. 

 

3. Kontrollera orsaken till larmet (under status) och bedöm om du behöver agera på larmet. 

4. Om du vill kvittera larmen ett och ett använder du den blåa knappen kvittera larm.  

Om du vill kvittera alla larm samtidigt klickar du på knappen kvittera alla larm högst upp 

till vänster. 

5. När du klickar på kvittera larm kommer du få ett meddelande som påminner om att ev. 

avvikelser ska rapporteras. 

OBS! Tänk på att inte kvittera de larm som gäller insatser som inte har genomförts. Dessa 

ska signeras med rätt orsakskod av baspersonalen. Om du kvitterar dem försvinner de från 

baspersonalens larmlista. 
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Skriva ut signeringslistor 
Det går att skriva ut en pappersvariant av signeringslistan från MCSS. Dessa ska användas vid 

driftstörning samt då patienten har en utförare som inte kommer åt systemet. 

Du får göra en utskrift för varje signeringslista (läkemedel, narkotika, sårbehandling m.m.). 

Det är endast aktiva insatser som kommer med på listan. 

 

1. Klicka på den signeringslista du vill skriva ut. 

2. Välj skapa pdf. 
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3. Fyll i intervall (från och till datum). Markera vad det är som ska ingå på listan. 

 

4. Klicka på visa. 

5. Listan kommer ofta på två sidor. De datum som är tomma motsvarar de dagar då du 

bestämt att insatsen ska utföras och signeras. Datum som inte insatsen ska utföras är 

gråmarkerade med ett streck i sig. 

 

  



 

56 
 

Begära påfyllning 
Till vänster på översikten finns en ruta som heter påfyllning av artiklar. 

Om sjuksköterskan har markerat att ett läkemedel är beställningsbart när insatsen tillverkades 

kommer baspersonalen få knappen begär påfyllning på läkemedlet i appen.  

När de klickar på begär påfyllning visar sig denna begäran i MCSS.  Sjuksköterskan kan därefter 

beställa läkemedlet i Pascal. 

 

När sjuksköterskan har beställt läkemedlet i Pascal ska statusen ändras i rullisten så det syns att 

läkemedlet är beställt.  

I nuläget kan baspersonalen inte se statusändringen i appen men den syns för sjuksköterskor, 

samordnare och EC i MCSS. 

 

När läkemedlet har kommit ska sjuksköterska ändra statusen till påfylld. Baspersonalen får då 

möjlighet att begära påfyllning igen. 

Så länge som statusen är påfyllning begärd respektive beställd kan baspersonalen inte klicka på 

knappen begär påfyllning. 

Knappen uppdatera alla används för att uppdatera listan medan man är inloggad. Eventuella 

nya begäran om påfyllning som kommit sedan man loggade in kommer då synas. 

  

 



 

57 
 

Kalender 
Varje patient har en egen kalender. I denna kalender ska sjuksköterska registrera frånvaro på 

patienten. Det går även att lägga in insatser under kalenderrubriken övrigt. Detta är insatser som 

inte behöver ske ett specifikt datum eller tid (ex. viktkontroll någon gång vecka 22). 

 

Frånvaro 

Sjuksköterskan ska lägga frånvaro på patienten då de ligger på sjukhus eller är borta av annan 

anledning. Frånvaron syns alltid i appen och den kan även synas på översikten om man bockar i 

att den ska göra det.  

Den sjuksköterska som först får veta att patienten inte är hemma ska lägga in frånvaron. Om 

man väntar tills PAS kan göra registreringen blir det en massa onödiga larm. 

Om det inte läggs in en frånvaro kommer det bli ett larm i både appen och i MCSS. Dessa larm 

måste kvitteras av legitimerad personal. 

Baspersonalen kan signera insatser trots att det ligger frånvaro på patienten i kalendern. Det blir 

däremot inga larm. 

 

Lägga in frånvaro 

1. Sök upp patienten och klicka på kalenderfliken 

 

2. Klicka på skapa ny aktivitet 

3. Välj kategori, frånvaro eller övrigt. Det är samma ruta med mer eller mindre samma 

parametrar som fylls i oavsett om du väljer frånvaro eller övrigt. 
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4. Skriv vad det gäller i rutan anteckning (ex. är på sjukhus). 

5. Ange startdatum och slutdatum. Uppgifterna är obligatoriska att fylla i, om man inte vet 

t.o.m. datum anger man ett någon vecka framåt i tiden och justerar allt eftersom. 

6. Om du bockar i rutan hela dygnet behöver du inte fylla i klockslag. 

 

7. Rullisten under upprepas används om det är en frånvaro som du vet kommer upprepas 

regelbundet. Det går då att ställa in så den återkommer. Upprepas används inte så ofta 

vid frånvaro utan snarare om du tillverkar en övrigt insats.  

8. Bocka i pausa alla stående ordinationer. Om du inte bockar i denna kommer det bli 

larm trots att personen har en aktiv frånvaro. 

9. Välj visa på översikt. Om du inte visar det på översikt kommer inte du kunna se att det 

ligger en frånvaro i MCSS förrän du öppnar en patient och tittar i deras kalender. 

10. Bocka inte i rutan kräver signering. Om denna är ibockad måste baspersonalen 

signera frånvaron i appen. Denna funktion används sällan vid frånvaro utan är mer 

användbar vid övrigt insatser. 

11. Spara. Frånvaron syns nu i appen och på översikten. 

OBS! Det finns en kvitteraknapp på frånvaro i översikten. Om du bockar i denna försvinner 

frånvaron från översikten! Den ligger dock kvar på patienten. 
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Övrigt 

Övrig kan användas för alla sorters insatser som inte behöver ske en specifik tid och dag. Det går 

att ställa in så de dyker upp återkommande i kalendern. 

Det går att få upp en övrigt insats som enbart en påminnelse men även som signeringsbar.  

Oavsett om den är signeringsbar eller inte så kommer påminnelsen komma i appen varje dag 

under tidsintervallet och därefter försvinner den.  

• Om du väljer att baspersonalen inte ska signera insatsen så har den samma färg hela 

tiden och det finns risk att insatsen görs flera gånger eftersom ingen vet att den redan är 

gjord.  

• Om du väljer att insatsen ska signeras så ändrar den färg när den har utförts och 
signerats. Nästa person får också påminnelsen men de kan se att insatsen redan är gjord. 

Om du markerar att insatsen ska synas i översikten så ser du den i din översikt och kan kvittera 

att den har blivit utförd. 

Saker som du skulle kunna använda övrigt insatser till: 

• Påminnelse viktkontroll någon gång vecka X 

• Påminnelse att det är dags att skicka in beställning på inkontinenshjälpmedel 

• Utvärderingar (ex. patienten har fått en ny sömnmedicin. Fråga varje morgon hur hen 
har sovit. Rapportera till ssk via e-tjänsten i slutet på veckan) 

• Information (ex. ssk kommer och tar prover kl. 8.00. Patienten ska vara fastande) 

 

 

Viktkontroll var 3:e månad. Väg 
patienten på morgonen utan 

kläder. Använd patientens egen 

våg. Rapportera värdet via e-
tjänsten 
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Lägga in en övrigt insats 

1. Sök upp patienten, öppna fliken kalender och klicka på skapa ny aktivitet. 

2. Klicka på rullisten kategori och välj rubriken övrigt.  

 

3. Skriv en utförlig instruktion. Tänk på att ha med hur resultatet ska rapporteras. 

4. Välj start och stoppdatum. För insatser som kan ske när som helst under ett tidsintervall 

(ex. en vecka) sätts en bock i rutan hela dygnet. För insatser som ska visa sig endast en 

dag (ex. patienten ska vara fastande inför provtagning) används klockan. Insatsen visar 

sig då enbart under de tider du ställer in. 

5. Övrigt insatser är ibland återkommande. Det går då att ställa in hur ofta insatsen ska 

upprepas. Välj period i kombination med intervall samt om upprepningen ska ske på ett 

givet datum eller på en veckodag.  

Det datum du väljer under startar styr vilket datum respektive vilken veckodag 

upprepningen sker. 

• Veckovis – kan upprepas var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:e vecka. 

• Månadsvis – kan upprepas var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:e månad. 

• Varje år 
6. Bocka i visa på översikt. Du ser då insatsen på översikten och kan bocka i en kvittera ruta 

när den är utförd. 

7. Bestäm om du kräver att baspersonalen ska signera insatsen eller inte. 

              

 

Viktkontroll var 3:e månad. Väg 

patienten på morgonen utan 

kläder. Använd patientens egen 

våg. Rapportera värdet via e-
tjänsten 



 

61 
 

Frånvaro/övrigt i översikten 

Frånvaro och övrigt visar sig i översikten (om du bockat i att den ska visa sig).  

Det är endast den huvudadress patienten ligger sparad mot som ser dessa uppgifter. Om 

patienten har en vistelseadress syns inte frånvaro/övrigt i översikten hos denna adress.

 

Klicka på den blåa knappen övrigt respektive den orange knappen frånvaro för att se detaljerna. 

Klicka på kvittera för att markera att insatsen är utförd. Bocken i kvittera gör att PAS exempelvis. 

kan se att insatsen har blivit utförd (ex. att vikten är tagen och inrapporterad). 

 

Ta bort eller redigera frånvaro/övrigt 

Om du vill ta bort eller redigera en kalenderinsats klickar du antingen på patientens namn i 

rutan kalender på översikten eller så söker du upp patienten och klickar på fliken kalender inne 

på patienten. 

1. Klicka på den aktivitet du vill redigera i kalendern (orange eller blå). 
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2. Klicka på ta bort om du vill ta bort aktiviteten. Klicka på ändra om du vill justera den. 

 

• Om du valt ta bort får du upp en ruta som undrar om du verkligen vill ta bort 

aktiviteten. 

• Om du valt ändra får du upp rutan redigera. Gör dina ändringar och klicka på spara. 
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Rapporter och statistik  
Detta avsnitt kommer uppdateras inom kort. 

Verksamhetsnivå 

 

Patientnivå 

 

Medarbetarnivå 

 

Driftsstopp 
Se separat rutin för driftstörning. 

 

 

https://www.varberg.se/download/18.5849baa816a05f83251c4b27/1555408728056/Appva%20MCSS%20s%C3%A4kerhetsrutiner%20vid%20driftsst%C3%B6rningar.pdf

