
Evig™  
Rapporteringsstödsapp

Detta dokument beskriver Evig™ – ett digitalt rapporter ingsstöd 
för säker rapportering inom vård och omsorg. Du får en över
gripande beskrivning av rapporteringsstödet och en presen

tation av oss som står bakom appen. Du får också några  
tips kring hur du kan tänka när du vill köpa appen.

Har du fler frågor?  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss på hej@evigutveckling.se

mailto:hej%40evigutveckling.se?subject=


EVIG AB HAR UTVECKLAT ett rapporteringsstöd 
för omvårdnadspersonal i appformat, Evig™.  
Appen är ett rapporteringssverktyg med syfte  
att öka patient säkerheten inom vård och omsorg  
genom god och säker rapportering till sjuk
sköterska. 

Evig™ tar upp vanliga symtom och situationer 
som omvårdnadspersonal kan möta i sitt arbete.  
Evig™ fungerar som ett stöd med frågor att 
besvara om en person man möter förändrats 
eller försämrats eller annat inträffar som gör att 
sjuk sköterska ska kontaktas. Genom en tydlig 
struktur och samman ställning av besvarade frågor 
och observa tioner stöttas omvårdnadspersonal
en i vad man kan rappor tera om i samtalet 
med sjuksköterskan, utifrån strukturen SBAR. 
Omvårdnadspersonal en gör inget eget ställ
ningstagande eller egen bedömning vid använ
dande av verktyget.  

Evig™ kan användas av all omvårdnadspersonal 
som möter vuxna personer, över 18 år, inom 
exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, SÄBO, 
personlig assistans eller inom socialpsykiatri och 
ställer inga krav på förkunskaper hos användaren. 
Innehållet i Evig™ är faktagranskat och godkänt 
av medicinskt sakkunnig.

EVIG AB GRUNDADES i Jönköping 2020 av Emma 
Grundström. Med en bakgrund som distriktssköter
ska och utvecklingsledare inom äldrefrågor såg hon 
ett behov av att säkra upp arbetet med rapporte
ring från omvårdnadspersonal till sjuksköterska.  

Evig AB erbjuder förutom appen Evig™ även bok
en Rapporteringsstöd – Säker rapportering från 
omvård nadspersonal till sjuksköterska i fickformat 
samt digitala utbildningen Säker rapportering.  
Evig AB är registrerat för Fskatt.

Om Evig AB

EVIG™ BESTÅR AV EN mobilapp och en server
lösning. Mobilappen har stöd för både Android 
och iOS och är utvecklad med hjälp av ramver
ken Ionic och Angular.

Appen behöver följande rättigheter på mobil
telefonen:
 ✓ Access till internet
 ✓ Datalagring

 ✓  Evig™ kvalificerar sig inte som en  
  medicinteknisk produkt som avses i  
  förordningen om medicintekniska  
  produkter, MDR.

		Endast anonym data sparas i appen och  
  denna tas bort automatiskt efter två veckor. 
 	Access till appen styrs med hjälp av inlogg 
  ning med användarnamn och lösenord.  
  Användarna autentiseras med hjälp av OAuth. 
 	Servern för Evig™ körs i en traditionell  
  serverpark i Mellansverige. Inga så kallade  
  molntjänster används. 
 	 Inget patientdata kan läggas in i appen, och  
  således sparas inte heller någon patientdata  
  på servern. Kommunikationen mellan appen  
  och servern är krypterad och SSL-certifikat  
  används. Öppen källkod används för både  
  app och server.

Vad är Evig™? Teknisk beskrivning 



Att köpa in och använda digitala stöd inom offentlig sektor

I TAKT MED ATT fler och fler tjänster erbjuds digi-
talt och i ljuset av att omställningen till digitala 
hjälpmedel går snabbt, uppstår ofta ett intresse 
för, eller ett inköpsbehov av, en för verksamheten 
ny tjänst, oftare än tidigare. En fråga som då 
dyker upp är självklart den om upphandling, eller 
LOU inom offentlig sektor. Det är bra, lagstift
ningen har till syfte att konkurrensutsätta aktörer, 
bidra till ett hushållande av offentliga medel och 
att skapa affärsmässighet i inköpen. En annan 
fråga som är viktig i övergången till digitala hjälp
medel är den om datasäkerhet och GDPR.

I denna korta information har vi sammanställt 
sådant som vi tycker är viktigt att känna till i 
samband med en digital tjänst ska köpas in.

Digitala tjänster och upphandling

Introduktion till upphandling

Direktupphandling eller direktinköp 
av varor & tjänster

UPPHANDLING KAN IBLAND tyckas vara svårt 
och snårigt och ofta finns en osäkerhet och 
rädsla kring att göra fel. Det är förståeligt och 
ibland kan till och med ”upphandlingsspöket” 
stå i vägen för verksamhetsutvecklingen och 
effektiviseringen i en organisation. Stora delar 
av denna oro är ofta onödig. Upphandling är 
något bra som säkerställer ett sunt användande 
av offentliga medel. Mindre avtal är ofta enkla 
och snabba att hantera och kräver inte någon 
omfattande dokumentation. För att förstå vilket 
upphandlingsförfarande som är aktuellt behöver 
man hålla ordning på några begrepp och nivåer. 

Den kanske viktigaste beloppsgränsen att förhålla 
sig till när det gäller varor & tjänster är ”…ett 
avtalsvärde om 700 000”. Det vill säga om avtal
et som helhet, inklusive eventuella förlängnings
optioner, omfattar ett värde över eller under  
700 000 kronor exkl. moms*. Detta är den så 
kallade ”direktupphandlingsgränsen”.

Om värdet är högre behöver en annonserad 
upphandling göras enligt LOU, men om värdet 
är lägre räcker det med en direktupphandling. 
Mer om det längre ner. Hur direktupphandlingar 
ska göras beskrivs oftast i respektive förvaltning 

eller myndighets inköpspolicy. Vanligen rekom
menderar denna policy att man om möjligt tar 
in offerter från flera olika leverantörer om värdet 
överstiger 100 000 kronor. Lagen ställer dock 
inga krav på köp under 700 000 kronor utöver 
dokumentationskravet nedan. 

Evig™ marknadsförs primärt mot offentliga kunder 
och vi har valt att förpacka vårt erbjudande på 
ett sätt som gör det enkelt för upphandlande 
myndig heter att köpa vår tjänst genom direkt
upphandling, utan att riskera att bryta mot upp
handlingslagstiftningen.

* fr.o.m. 01 feb 2022. 

Direktupphandling 
Reglerna för direktupphandling är tämligen enkla 
och ställer endast krav på en dokumentation av 
inköpet. Den kan till exempel innehålla informa
tion om följande punkter:

  Beskrivning av det som skall upphandlas 
  Avtalsstart 
  Löptid 
  Beräknat värde 
  Beskrivning av hur konkurrens tillvaratagits  
  (anbud, egen marknadsanalys etc.) 
  Inbjudna leverantörer 
  Inkomna anbud 
  Tilldelad leverantör 
  Huvudskäl för tilldelning (pris, leveranstid,  
  referenstagning, tjänsteinnehåll, miljökriterier).

Ofta finns detta beskrivet i en inköpspolicy och 
många gånger finns en inköpsavdelning eller en 
inköpsansvarig som kan bistå den som avser köpa 
in en tjänst eller vara.

Direktinköp 
Ofta finns en möjlighet till direktinköp om värdet 
understiger 100 000 kronor. För det mesta krävs 
i dessa fall vare sig upphandling eller särskild 
dokumentation.



FÖR ATT KUNNA HANTERA er beställning samt 
svara på frågor relaterat till vårt avtal (kundtjänst) 
lagrar vi beställarens samt användarens förnamn 
och efternamn, adress, telefonnummer, epost
adress, ipadress och köphistorik.

Uppgifterna lagras så länge vi har en rättslig 
grund att behandla dina uppgifter, exempelvis 
för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att 
efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis 
bokföringslagen.

Evig AB värnar om personlig integritet och sam
lar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi säljer 
eller vidareger aldrig uppgifter till tredje part 
utan rättslig grund. Vi varken sparar eller han
terar personuppgifter som är att betrakta som 
känsliga personuppgifter. 

Evig AB är ansvarig för behandlingen av person
uppgifter som lämnats till oss. 
 
Läs mer om vår integritetspolicy:
www.evigutveckling.se/integritetspolicy

GDPR

Kontakt 
Evig AB 
Org.nr 5592344062 
Gjuterigatan 9 
553 18 Jönköping 
Tel: 076340 03 21 
hej@evigutveckling.se

https://www.evigutveckling.se/integritetspolicy

