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Innehåll i denna introduktion: 

• Logga in i Appva 

• Hitta patienten 

• Se dagens HSL-insatser 

• Signera HSL-insats 

– Behandlingslista (Rehab/sjuksköterskeinsats) 

– Läkemedel, stående ordination 

– Läkemedel, vid behov 

• Larm 

 

 



Logga in i Appva 

Klicka på MCSS-
ikonen 

Fyll i ditt 
personnummer 

Fyll i din PIN-kod 
och klicka ”Logga 
in” 



Hitta patienten 

Skriv in patientens namn eller 
personnummer i sökfältet, klicka 
sedan på patientens namn. 

Om det är ett rött 
utropstecken efter 
patientens namn så 
finns det insatser 
som inte har 
signerats! 
=ett larm 

Här kan du begränsa inom vilket 
område du söker. Aktivera det 
område du arbetar på. 



Då du öppnat en patient så kommer 
du till denna sida:  

 

Signeringslistor för Vid Behov-läkemedel/insatser 

Signeringslistor för stående ordinationer 

Historik över vilka insatser som har signerats 

Larmande (osignerade) insatser 



Dagens HSL-insatser/signeringslistor 

För att komma till dagens aktuella 
signeringslistor, klicka på ”Insatser” 



Dagens signeringslistor 

Dagens insatser visar sig som en 
lista nedanför det blå datumfältet. 
 
 
 
 
Det finns följande signeringslistor: 
• Läkemedel 
• Narkotika 
• Behandlingslista SSK (exempelvis 

sårvård, hudvård) 
• Behandlingslista FT (träning, 

andningsgymnastik mm) 
• Träningslista AT (handträning 

mm) 



Dagens signeringslistor 

Klockslagen till vänster anger vilken 
tid insatsen ska ges. 

Dagens datum 

Tidsspannet som angetts för givning 
av läkemedlet (efter den tiden så 
larmar det) 

Denna rad finns om patienten har 
osignerade insatser 



Dagens signeringslistor 

Rosamarkerad rad: har larmat, har 
alltså inte signerats och klockslaget 
för tiden då den skulle signerats har 
passerat. 

Grönmarkerad rad: Har signerats 

Blåmarkerad rad: Insatsen är inte 
signerad än 



Signera Behandlingslista/träningslista 
(Behandlingslista SSK, Behandlingslista FT, Träningslista AT) 

Klicka på 
insatsen du ska 
utföra och läs 
instruktionen. 

Klicka på 
”Signera” när du 
utfört insatsen 
eller om den 
uteblir av någon 
anledning. 

Välj ”Utförd”, 
”Delvis utförd” 
eller ”Ej utförd” 
och dra pilen åt 
höger. 

Såhär ser det ut 
då du signerat 
insatsen 



Delvis/Ej utförd insats 

Om du har valt ”Delvis utförd” eller ”Ej 
utförd” så ska du ALLTID kontakta 
legitimerad (om inte ordinationen säger 
annat). 
 
Hemtjänst: Du ska även tala in en HSL-
iakttagelse i Intraphone där du berättar 
anledningen till delvis utförd/ej utförd. 
 
Boende: Du ska även dokumentera 
anledningen till delvis utförd/ej utförd i 
Pulsen Combine. 



Signera läkemedelsgivning 
Det finns läkemedelslista och narkotikalista både som stående ordinationer och på ”Vid Behov-listan”. 



Stående ordination: Signera läkemedelsgivning 

Klicka på 
Läkemedelslista
/Narkotika. Obs, 
rätt klockslag! 

Klicka på 
”Signera” på 
det läkemedlet 
som du ska ge 
och läs 
instruktionen. 

Klicka sedan på 
”Given”/”Ej 
Given”/”Delvis 
given”/ 
”Medskickad”. 
Dra gröna pilen 
till höger för att 
signera. 

Insatsen som du 
har signerat blir 
grön. Om du 
trycker på gröna 
ångra-knappen 
så kan du ångra 
din signering. 
För att komma 
tillbaka till 
patientens 
insatslista –
klicka på 
bakåtpilen längst 
upp till vänster.  

Klicka på 
”Insatser” för 
att komma till 
signeringslistor 
för stående 
ordinationer 



Ej given/Delvis given 

OBS! Om du signerar ”Ej 
given” eller ”Delvis given” 
så ska du ALLTID kontakta 
ansvarig sjuksköterska! 



Patientens narkotikaklassade 
läkemedel ligger på ”Narkotika”-
signeringslista i Appva. 

 

Narkotikaklassade läkemedel ska 
ALLTID kontrollräknas innan givning, 
så om kontrollräkningsikonen finns 
så ska du kontrollräkna! 

Stående ordination – kontrollräkning narkotika 



Stående ordination – kontrollräkning narkotika 

Klicka på 
”Narkotika” i listan 
för tiden du är på 
plats. 

Klicka på 
”Kontrollräkna” för 
den narkotikan du 
vill kontrollräkna. 

Fyll i antal 
tabletter/plåster efter 
kontrollräkning och 
klicka på ”Klar”. 

Det räknade saldot visar 
sig till höger. 
Nu kan du klicka på 
”Signera” för att göra 
uttag och signera givning 
av läkemedlet. 

OBS! Om aktuellt saldo inte 
stämmer vid 
kontrollräkningen, kontakta 
ansvarig sjuksköterska!! 



”Vid Behov”-lista: Kontrollräkna narkotika 

För att komma till 
”Vid Behov”-listan, 
klicka på pilen högst 
upp till vänster. 

Klicka på ”Vid 
behov” 

Klicka på det 
läkemedlet du ska 
ge. 



”Vid Behov”-lista: Kontrollräkna narkotika 

Längst ner så ser du vilket 
klockslag som medicinen gavs 
senast, om den har getts 
senaste dygnet.  



”Vid Behov”-lista: Kontrollräkna och signera 
narkotikagivning 

Klicka på 
”Kontrollräkna” för 
den narkotikan du 
ska kontrollräkna. 

Fyll i antal 
tabletter/plåster 
efter kontrollräkning 
och klicka på ”Klar”. 

OBS! Om aktuellt saldo inte 
stämmer vid kontrollräkningen, 
kontakta ansvarig sjuksköterska!! 

Det räknade saldot visar 
sig till höger. 
Nu kan du klicka på 
”Signera” för att göra 
uttag och signera givning 
av läkemedlet. 



”Vid Behov”-lista: Signera 
narkotikagivning 

Fyll i hur många 
tabletter du 
plockat fram, drag 
sedan gröna pilen 
till höger. OBS, stå 
på ”Delning 
boende”! 

Tryck på ”Given” 
och dra sedan den 
gröna pilen för 
”Signera” åt 
höger. 

Såhär ser det ut 
när du har 
signerat att du 
givit läkemedlet. 
Det dyker upp 
ett grönt textfält 
under 
”Signeringar det 
senaste dygnet”. 



”Vid Behov”-lista: Signera 
läkemedelsgivning 

Klicka på det 
läkemedlet du ska 
ge för att läsa 
eventuella 
instruktioner innan 
signering. 

Klicka på ”Signera” 
på det läkemedlet 
som du har gett. 

Tryck på ”Given” 
och dra sedan 
den gröna pilen 
för ”Signera” åt 
höger. 



Larm 

Den röda listen visar 
att det finns insatser 
som inte signerats. 
Klicka på den för att se 
larmen. 

Om du klickar på en av 
raderna i listan så ser 
du mer information 
om insatsen som ej 
utförts.  

Här har vi valt att klicka 
på ”Behandlingslista SSK” 
och får upp den larmade 
insatsen. Vi kan här välja 
att signera den som 
utförd eller ej utförd. 



Support 

Om du behöver komma åt en guide för hur du 
använder appen eller behöver felanmäla något i 
appen så finns en supportknapp.  

 

Om du saknar behörighet att signera eller om det är 
något fel i signeringslistorna ska du istället kontakta 
sjuksköterskan/sjukgymnasten/arbetsterapeuten. 



Support 

Klicka på denna 
symbol för att 
komma till 
supporten 

Klicka på ”Hjälp” för 
att komma till 
supporten 

Denna sida öppnas. 
Scrolla ned för att 
komma åt guider 
och felanmälan. 



Lycka till ! 
 


