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Fg minnesanteckningar – 21 februari
Avboka innan 24 timmar – Karin Torberger skickar in underlag till Ann. Ingen annan
vårdgivare har skickat in några synpunkter.

Kommande utveckling av COSMIC
journalsystem under 2019–2020
Jonas Ekström

RV1000, v5.0, 2017-03-09

Inera
•

På nationell nivå har man mest utgått från patientens perspektiv. Det är bra
men man har påtalat vikten av att även få med personalens perspektiv.

•

Västmanlands har påtalat att Ineras tjänster måste bli mer välfungerande.
Exempelvis så måste meddelarfunktionen integreras i Cosmic för att det ska
bli bra och användarvänligt.

•

Ineras Symptomguiden – Invånaren beskriver sina symtom för en chatbot
och får automatiskt råd om hänvisning till rätt vårdnivå och typ av
verksamhet alternativt egenvårdsråd.

•

Jonas och Eva Lindahl arbetar för att ta fram en strategi gällande vilka
nationella tjänster vi ska satsa på och vilka tjänster vi ska satsa på regionalt
genom utveckling i Cosmic. Det är svåra frågor och strategin kommer sträcka
sig maximalt 5 år framåt i tiden.

•

Ny plattform för 1177 på gång.

•

Jonas har framfört önskemål om att prioriteringar av framtida digitala
satsningar bör ske på annat sätt i det nationella programrådet än det gjorts
tidigare. Det är viktigt att representanter i programrådet får chansen att
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förbereda önskemål av framtida satsningar på ett bättre sätt. Det är också
svårt att utvecklingen av digitala tjänster beslutas av politiker.

Vårddokumentation, nya möjligheter
Förbättringar på läsvyer kommer i höst.

Röststyrning
Taligenkänning = tal till textfunktion. Detta kommer bl a fungera för att skapa
vårdkontakter eller ny remiss i Cosmic. Funktionen kommer inte vara gratis. Ett
antal licenser köps in. Det kommer vara en månadskostnad på ca 150–300 kr/licens.
Man kommer få betala för antal aktiva användare vilket innebär att det går att ha en
licens vilande.

Gemensam beställning
Möjlighet att göra ”paketbeställningar”.

Förbättringar läkemedel
•
•
•

Förbättra överblickbarheten.
Rensa bort vissa grafiska element.
Rätta rena fel.

Mobilt stöd för hemsjukvård
Cosmic Nova – under nästa år får vi stöd för att hantera patienter i öppenvård.
Funktionen kan vara användbar inom kommunen, avancerad hemsjukvård,
rondning på ett boende, MHV, BHV.

Utveckling e-besök
Piloterna ska avslutas inför sommaren och därefter ska projektet ha en bild av hur
detta ska förpackas och göras tillgängligt för alla.
En del frågetecken kvarstår såsom, vad vill vi kunna göra i appen? Avboka- och
omboka besök? Det är inte juridiskt ok att ha patientinformation i en app, Ineras
jurister tittar på detta. Vad ska göras regionalt? Ska appen vara direktkopplad till
Cosmic, skattningsformulär?

Västmanland
Projekt gällande vårddokumentation, sammanhållande projektledare är Maria
Basilier. Hur kan vi underlätta och samordna dessa projekt.
Jonas ser över hur vi använder våra vårdtjänster inom VS, går att förenkla?
Jonas återkommer eventuellt på VIP-rådet i juni för att informera om hur man
prioriterar utveckling av Cosmic.
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Rapport från verksamhetsuppföljning
Jonas Lundin Lindegren
Privata vårdcentralers tillgång till LIS-rapporten (=labb-rapport).
I informationen från LIS-system så finns det kundnummer och inte HSA-id. Det som
behöver göras är att bygga en lösning för att dynamiskt matcha kundnummer.
En provisorisk lösning kommer finnas i april. Jonas informerar när den är klar.
Flytt av rapport Mödravårdscentraler
VIP-rådet sa ok till att befintlig rapport (Vårdvalets) görs tillgänglig för både
offentliga- och privats vårdcentraler.

Primärvårdkvalitet och inhämtning av
information
Inge Eriksson, Karl-Johan Linder och Carina Westberg
Se bifogad PP-presentation

Läkemedelskommitténs uppdrag
LM har till uppgift att verka för en rationell, evidensbaserad, säker och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, inhämta och sprida information i frågor
som berör läkemedel och dess användning. Med tillgång till primärvårdskvalitet kan
vi i vissa fall validera data, genom att jämföra mot data på uthämtade recept. Vi kan
bidra till att sprida kunskap och arbetet med primärvårdskvalitet och behovet av
rätt indata.
LM vill få möjlighet att gå in och titta på vårdcentralsnivå i Primärvårdskvalitet. Hur
ställer sig VIP-rådet till frågan?
Karin Torberger vill veta hur LM har tänkt att använda uppgifterna. Ta ut siffror
månatligen? Inför möten? Vem ska ta fram datan? Karin vill ”ta hem” frågan och
stämma av med sina verksamhetschefer innan eventuellt ok.
Servicehälsan och Capio sa ok till att ge LM tillgång till primärvårdskvalitet.
Ann diskuterar med Anders A om frågan ska lyftas i ett Vårdvalsråd. Ann
återkopplar ev beslut till VIP-rådet och till LM.
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Dokumentation i Cosmic vid besök på
korttidsenheter
Kerstin Bokén
Cosmic-förvaltningen har kommit överens med Läkargruppen och Herrgärdet om
hur läkarna ska dokumentera i Cosmic när de besöker korttidsenheter.
Se instruktion ”Läkarkontakter på korttidsenheter – Registrering och
dokumentation i Cosmic, nr 47009”
Ann skickar över den förteckning över korttidsenheter som Vårdvalsenheten har
tagit fram så lägger Kerstin upp dem i Cosmic och kontaktar respektive vårdcentral
så de vet hur dessa besök ska dokumenteras.
Kontakttyperna är ”Hembesök” och ”Administrativa ärenden”, inga kassaärenden.

Självbetjäningsterminal och drop-inpatienter?
Susanne
Terminalerna klarar av att hantera drop-in besök men det är kombinationen drop-in
och Cosmic som inte fungerar.
En lösning på problemet finns i framarbetad plan, Linda har dock inte sett att
utvecklingsprojektet har startat.
Detta är en viktig fråga för vårdgivarna då man tillhandahåller fler drop-in tider för
att klara nya vårdgarantin.
Linda kontaktar Jonas Ekström i frågan och återkopplar till VIP-rådet.

Information gällande Journalen
För kännedom, från 1 oktober publiceras osignerade anteckningar och remissvar

SKYPE-deltagande på VIP-råd
Höstens VIP-råd kommer bokas i konferensrum i ingång 4 som är lämpliga för
Skype-möten. Ordinarie VIP-rådsdeltagare kommer kallas via Outlook och övriga på
VIP-rådslistan får ett mail med inbokade VIP-råd.
Ann skickar ut bokningarna.
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Information styrgrupp E-tjänster
Anders Ahlgren
Punkten flyttas till kommande VIP-råd

Nya instruktioner:
4845-4

Koppling av okända reservnummer till personnummer i Cosmic

47009-1

Läkarkontakter på korttidsenheter - Registrering och dokumentation i
Cosmic

Övrigt
Beslut som fattas i VIP-rådet
Hur ska vi hantera de beslut vi tar i VIP-rådet och som kräver åtgärd exv från CD?
CD vill helst att det efter mötet görs en formell beställning alternativt att
beställningen läggs på en gång under mötet.
Under dagens möte lade Ann en beställning gällande ärendet att alla remisser ska
komma till Familjeläkarmottagningen, enligt det beslut som togs på VIP-rådet 21/2.
Information om förändringen skickas ut via Elektronisk journals nyhetsbrev.

Begreppet ”Familjeläkarmottagning”
Karin informerade om att RO-primärvård har påbörjat ett arbete med att ändra
Familjeläkarmottagning som begrepp. Karin och Susanne återkommer i frågan på ett
kommande VIP-råd. Om en förändring ska göras bör förändringen/namnbytet
godkännas och ändras på alla vårdcentraler då vårdcentralerna bör ha samma
uppsättning av undergrupper i Cosmic.

Vid anteckningarna
/Anna Lindberg
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