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Under vintern/våren kommer en stor 
del av de som arbetar med hälso, - och 
sjukvårdsinsatser inom Eslövs kom-
munala vård genomgå en utbildning i 
att hantera digital signering i vården. 
Systemet kommer att börja användas i 
februari, när utbildningsinsatserna är 
klara. I maj månad är sedan systemet i 
full gång överallt. 

– Vi ser det som en åtgärd för att öka 
säkerheten för våra patienter/vårdtagare, 
säger Pia Arndorff, medicinskt ansva-
rig sjuksköterska i Eslöv kommun. Att 
få rätt läkemedel i rätt tid är viktigt för 
våra vårdtagare/patienter. 

Det nya systemet med digital signe-
ring kommer att innebära att signering 
sker och kontroll sker i realtid. Skillna-
den är att tidigare signerades insatserna 
på papperslistor som samlades in och 
kontrollerades en gång i månaden, vil-
ket gjorde att glömd medicinering, fel-

aktig dosering och liknande inte upp-
täcktes förrän långt efteråt. Nu kommer 
missade åtgärder och insatser att mär-
kas direkt. 

– Signeringen sker via mobiltele-
fon eller surfplatta och om den missas 
larmar systemet och man kan åtgärda 
direkt. Dessutom minskas risken för fel-
medicinering då endast den som har 
behörighet att ge en specifik medicin 
kan se densamma i listan. 

För att få kontroll över vilken medicin 
varje vårdtagare/patient ska ha kommer 
systemet att hämta information från 
e-hälsomyndighetens system. 

– Efterhand kommer övergången till 
digital signering innebära att vi ock-
så kan hitta andra brister i vårt sätt att 
arbeta, och som vi kan förbättra.

Införandet av den digitala signering-
en sker etappvis och man startar med 

vård-, och omsorgsboende, därefter tar 
man alla på ordinära boenden och sedan 
boende med funktionsnedsättning.

– Alla jag har pratat med i persona-

len är positiva. Det här blir en väldig 
förbättring för patienterna, men även 
för vår personal. Jag ser egentligen inga 
problem med systemet.

Digitala signeringslistor ska
öka säkerheten
Vårdenheterna inom Eslöv kommun kommer att förändra 
och förbättra säkerheten i samband med medicinala, - och 
hälsofrämjande åtgärder inom den kommunala vården.

Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslöv kommun




