Interpellation
Angående AH-teamets journalhantering
Region Västmanland erbjuder avancerad hemsjukvård genom så kallade AH-team.
AH-team finns i hela länet och antalet patienter varierar över tid. Det är ett alternativ till att bli inlagd
på sjukhus för den som hellre vill vårdas i hemmet. De senaste åren så har det skett en tydlig
utveckling mot att allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i den enskildes hem, det
vill säga i ordinärt eller särskilt boende och allt fler patienter får hemsjukvård. AH-teamet utgör en
välfungerande och viktig verksamhet.
AH-temat har idag tillgång till journalsystemet Cosmic, men saknar en särskild digital
planeringsfunktion som behövs i det vardagliga arbetet. I stället måste man använda en slags
pappersdagbok. Där skrivs under vilka tidsintervall som besöket är planerat, namnet på patienten,
vilka åtgärder som ska utföras och vilka personalkategorier som ska åka på besöket. Vissa patienter
har behov av att ett flertal olika åtgärder vidtas av teamet och därför är det viktigt att dessa
antecknas fram i dagboken under rätt datum för att de inte ska glömmas bort. Det nuvarande
systemet är behäftat med ett flertal risker samtidigt som det är ineffektivt. Det finns en uppenbar
risk att besök och åtgärder blir bortglömda på grund av att de av någon orsak inte har förts fram i
dagboken.
Att varje sköterska i början av sitt arbetspass ska kunna skanna 30-40 inskrivna patienter för att i
Cosmic kunna hitta åtgärder som glömts bort att föras fram, det är ogörligt. Det normala är att läsa
om de patienter där man blivit tilldelad ett besök. Eftersom nuvarande dagbok endast finns i ett
exemplar blir det ibland långa väntetider för att få tillgång till den, när flera kommer tillbaka efter till
exempel förmiddagens besök. Även denna väntetid ökar också risken för att saker glöms bort att
föras in i anteckningarna. Det antecknas också på lösa lappar som sedan ska överföras på papper i en
pärm som tillhör patienten. Det handlar här om allt från vilken medicin som ska användas och ändrad
dos till att boka in tid för röntgen.
Genom kontakter med andra verksamheter i andra regioner/landsting, som bedriver samma typ av
vård som AH-teamet, så vet vi att det finns externa lösningar som är betydligt mer patientsäkra än de
minnesanteckningar som i vår region förs på lösa blad. Det mest självklara är att Region Västmanland
ser till så att AH-teamet snarast får tillgång till planeringsfunktioner i Cosmic.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
Anser du att nuvarande situation med journalhantering i form av pappersdagbok är patientsäker?
Avser du att verka för att AH-teamet ska få tillgång till en planeringsfunktion i Cosmic?
Om ja, när kan detta ske?
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