
Sammanhållen journal mellan 
kommun och region - ett sätt 

att lösa informationsöverföring



Vård- och omsorgsförvaltningen

När har 
patienten nästa 
besökstid?
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Varför räcker inte NPÖ?

Systemet är en envägskommunikation och enbart till för att ta del av informationen- inte 
att skriva dokumentation, d.v.s. journalföra information i.

Informationsmängder från region Västmanland saknas:

Informationsmängden Läkemedel
Pascal tillhandahåller om patienten har dosdispenserade läkemedel. Ett stort antal 
patienter har inte dosdispenserade läkemedel. 

Vårdplaner 

Uppmärksamhetssignal 

Journaldokumentation från patienter med reservnummer/samordningsnummer

Information från vissa enheter
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Är det möjligt att integrera system för att få 
sammanhållen journal?
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Alternativ 1:
Två olika journalsystem

Alternativ 2:
Två lika journalsystem integrerade till två databaser

Alternativ 3:
Två lika journalsystem integrerade till samma databas

Journal 
A

Journal 
B

Alternativ 4:
Två journalsystem med CDA för integration
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Slutsats

Enda framkomliga väg är att använda Region Västmanlands 
installation av huvudjournalsystemet.

Själva programvaran är av ringa betydelse för Västerås stad och ett 
”tomt” journalinformationssystem löser inte kvalitets- och 
säkerhetsbristerna. Det skulle tvärtom resultera i samma situation 
som vi befinner oss i idag. 
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Start av projekt

• Regionen och kommunen

• Pilottest i hemsjukvården

• Utvärdering

Mål för arbetet:

”öka patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i verksamheten”

Beslut om breddinförande
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Utvärdering av pilotprojekt
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Sammanhållen journal ger mig en
god struktur när jag arbetar

Det är enkelt att arbeta i
vårdplanen

Jag hittar lätt den information jag
behöver i sammanhållen journal

Jag får en god patientöversikt i
sammanhållen journal

Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del

Instämmer inte alls Ej aktuellt
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Forts utvärdering

”Kontakten med andra enheter (vårdcentraler och slutenvård) har underlättats 
något enormt.”

”Patienter som kommer hem från sjukhuset kan få insatser samma dag de 
kommer hem då vi genom Cosmic har tillgång till epikris och läkemedelslista.”

…ökar patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet 

i verksamheten hos såväl kommun som 

region…

”Vi kan inte ha ett Vi och ett Dom. Ytterst handlar det om hur vi ska kunna ge Tant Agda bästa möjliga vård. Särskilt 
när det gäller medicinering. Nu kan personalen i kommunen snabbt gå in och se vad vi har skrivit ut.”
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Framgångsfaktorer

Samarbetet

Tydligt ansvar från båda parter

Mod

Genomgång av arbetsprocesser

Kan standardisera

Ökad förståelse för varandras verksamheter
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Utmaningar

Samarbete

Upphandlingsförfarandet

Vidmakthållande tillsammans



Mobila familjeläkarenheten

Ca 7000 användare
Specialistmottagningar

Sammanhållen journal i Västmanland
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Funktioner i sammanhållen journal

Nationella 

kvalitets-register

Användar- och 

behörighetsinfor

mation

Cosmic

Folkbokförings-

uppgifter

Bildlagring

Uppföljning och 

rapportuttag

1177:s 

e-tjänster

Journalen

Loggupp-följning

Spärr-

tjänst

Ordination av 

dosläkemedel

Beslutstöd för 

blodproppsföre-

byggande 

medicinering

Läsning av 

inskannade 

dokument

Nationell 

patient-översikt
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Sammanfattning

2012 2015             2017                   2018 apr 2018 dec 2019 jan      2019 dec      2020

Skatteväxling 
hemsjukvården

Beslut ingå 
samarbete

Start av pilot 
hemsjukvården

Beslut om 
breddinförande Start breddinförande 

Projektavslut, 
överlämning
i förvaltning

• Beslut juli
• HSL-information
• Projektstart pilot 

augusti
• Interims-

styrgrupp 

Delat ansvar 
för hälso-
och sjukvård 
region och 
kommun

• Patientsäkerhet, 
kvalitet och 
effektivitet

• Styrgrupp
• Utvärdering 
• 8 månader

• Äldrenämnden 
beslutar om 
breddinförande

• Upphandling 
genomförd 

• Två enheter på 
våren

• Resterande 
enheter  under 
hösten

• Pilot med en 
privat utförare

Förstudie 
risker.
Behovs-
inventering

Privata utförare 
inför 
sammanhållen 
journal



Tack!
helena.nilsson@vasteras.se

Telefon: +46213914 95

mailto:Helena.nilsson@vasteras.se

