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Angående journalsystemet Cosmic
Interpellanten Anna Nygren (M), ställer tre frågor angående journalsystemet
Cosmic:
•

Hur mycket extra tid lägger läkarna på administration istället för
patientmöten på grund av Cosmic?

•

Vilka åtgärder gör ni för att förbättra patientsäkerheten kopplat till
Cosmic och göra Cosmic mer användarvänligt?

•

Hur påverkar Cosmic vårdköerna/tillgängligheten till vården och vilka
åtgärder vidtar ni för att minska denna negativa påverkan som
beskrivits ovan?

Cosmic är Region Västmanland journalsystem - ett system helt nödvändigt för att
bedriva en modern och sammanhållen vård.

Region Västmanland ser dock behovet av förbättring och arbetar för att Cosmic ska
bli ett så smidigt verktyg som möjligt att använda för vårdens personal. Ett konkret
exempel är att vi i kommande budget lägger 44,6 miljoner över tre år för just detta
ändamål.

Ett viktigt forum för arbetet med att utveckla journalsystemet är den kundgrupp av
aktörer som använder Cosmic. Där diskuteras funktionalitet och förbättringar. Det
finns exempelvis en utvecklingsplan för journalsystemet, där syftet är att både öka
användarvänligheten, användarupplevelsen och ge ny funktionalitet för en
effektivare och säkrare vård.
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I förbättringsarbetet involveras också professionen, till exempel genom en
referensgrupp där bland annat läkarföreningens styrelse är representerade.

Verksamhetens bedömning är att patientsäkerheten har ökat sedan införandet av
Cosmic i Region Västmanland. Det blir lättare att få en samlad bild av patientens
hälsoläge och det förhindrar att prover och undersökningar måste göras upprepade
gånger.
Verksamheten bedömer även att journalsystemets effekt på patientens totala
vårdprocess i grunden är positiv. Det är dock svårt att avgöra dess effekter på
tillgänglighet i vården. Vi kan hur som helst konstatera att det finns moment i
funktionalitet och användarvänlighet som kan förbättras och förenklas.
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Generellt sett ska regionen sträva efter att förenkla administration inom vården.
Samtidigt är det viktigt att klargöra att administration också är indirekt patientvård,
som förenklar för både patient och vårdpersonal. Ett exempel är digitala tjänster och
möten, vilket innebär viss administration, men som kan ersätta fysiska besök och
spara tid för båda parter.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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