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1. Sammanfattning 
Som ett steg i att förbättra vårdinformationssystemet COSMIC gav Cambio Healthcare Systems 
eHälsoinstitutet i uppdrag att identifiera områden där läkare ser förbättringspotential i 
användningen av COSMIC och om möjligt identifiera skillnader mellan landstingens 
installationer. 
 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med 16 läkare inom slutenvård och primärvård vid 
Landstinget Kronoberg och Landstinget i Kalmar län. Läkarkategorierna baserades på tre 
scenarier; rondarbete, mottagningsarbete inom slutenvård och mottagningsarbete inom 
primärvård. Landstingen hade olika versioner av COSMIC under datainsamlingen.  
 
Utvärderingen baseras på ett för litet underlag för att kunna påvisa generella skillnader mellan 
de två installationerna. Resultatet visar att läkarna i hög grad nämner samma 
förbättringsområden oavsett om läkarna arbetar i slutenvård eller primärvård, Landstinget i 
Kalmar län eller Landstinget Kronoberg. Skillnader finns dock mellan läkarna i de två 
landstingen gällande funktioner som finns i COSMIC 7.4 men inte i COSMIC 7.3 och att 
röntgen inte är kopplat till COSMIC i Landstinget i Kalmar län. Några skillnader finns också 
från primärvårdsläkarna i Landstinget i Kalmar län då de jämför COSMIC med det 
journalsystem de tidigare använde. 
 
Läkarna arbetar självständigt i varierade grad i COSMIC; några läkare dikterar allt och får 
remisser utskrivna medan andra i större grad själva interagerar med COSMIC. Detta kan 
påverka de förbättringsområden som nämns.  
 
Läkarna är mycket medvetna om fördelarna med COSMIC och upplever att det är smidigt 
mot hur det var innan. Dock upplever de att flexibiliteten i COSMIC medför svårigheter att 
känna sig trygg att hitta all patientdata. Några av de områden i COSMIC som läkarna saknar 
är funktioner som till viss del inte beror på systemet COSMIC utan beror på nationella beslut 
eller är funktioner som inte är beställda av de två landstingen.  
 
Generellt anger läkarna framförallt följande områden: svårighet att få fram en tydlig 
översiktsbild eller graf över de patientdata de önskar, att bevakningsfunktionen inte ger 
meddelandefunktionalitet1, tydligare distinktion mellan inkommande provsvar men 
framförallt arbetet i läkemedelsmodulen där flertalet läkare känner sig osäkra att ordinera och 
då främst infusioner, att ApoDos2 och licenspreparat inte är kopplat till COSMIC och att 
läkaren måste ordinera på leverantör och förpackning3. ApoDos och licenspreparat påverkar 
att det inte alltid finns en gemensam läkemedelslista vilket i sin tur påverkar 
patientsäkerheten.  
 
Även om utvärderingen endast skulle identifiera de områden som läkarna anger med 
förbättringspotential kan man grovt se att med utvärderingen som underlag krävs åtgärder 
inom systemet COSMIC i sig, landstingets hantering/upplägg av COSMIC tillsammans med 
arbetsprocesser och support, och/eller läkarens egen kunskap eller utbildning.  

                                                 
1 Denna funktion finns i COSMIC men har inte beställts av de två landstingen. 
2 Inget IT-system är idag fullt integrerat med ApoDos, se kap. Analys.  
3 I Sverige kan vi idag inte ordinera på substans, se kap. Analys. 
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2. Inledning och mål 

Vårdinformationssystemet COSMIC produceras av Cambio Healthcare Systems (Cambio) 
och används idag i sju landsting i Sverige. Cambio strävar ständigt efter att förbättra 
COSMIC och vill genom denna utvärdering jämföra två olika kundinstallationer inom två 
landsting där man använder COSMIC version 7.3  respektive COSMIC version 7.4. Syftet var 
att höra läkares synpunkter om användbarheten av COSMIC i den kliniska verksamheten och 
identifiera skillnader mellan installationerna.  
 
Cambio inledde diskussion med eHälsoinstitutet och respektive landsting om uppdragets 
utformning. Ett första förslag som diskuterades fram var att utföra uppdraget med intervju, 
enkät och funktionstest och vända sig till läkare både inom primärvård och slutenvård med 
utgångspunkt ifrån tre specifika scenarier. Olika faktorer kom dock att påverka möjligheten 
att genomföra en så omfattande utvärdering; tillgänglig tid, förseningen av införandet av 
COSMIC version 7.4 hos Landstinget Kronoberg men främst den påverkan på läkares 
arbetsbörda som en så omfattande utvärdering skulle medföra. Detta medförde förändringar i 
uppdragets upplägg och inriktning. Cambio beslutade i samråd med eHälsoinstitutet att 
utvärderingens mål skulle vara att identifiera områden där läkare ser förbättringspotential i 
användningen av COSMIC och om möjligt identifiera skillnader mellan landstingens 
installationer. 
 
Alla verksamheter i studien förutom primärvården hos Landstinget i Kalmar län har använt 
pappersjournal fram till det att COSMIC implementerades. Primärvården hos Landstinget i 
Kalmar län använde tidigare ett journalsystem, Swedestar, som var specifikt anpassat till 
primärvården. 
 
 

3. Genomförande 

I utvärderingen deltog läkare från primärvård respektive slutenvård verksamma inom 
Landstinget i Kalmar län och Landstinget Kronoberg: tre hälsocentraler och barn-, medicin 
respektive kirurgklinik (Tabell 1). Tre scenarier valdes som intressanta att följa: rondarbete , 
mottagningsarbete inom slutenvård och mottagningsarbete inom öppen vård .  
 
Utvärderingen planerades att genomföras oavsett om Landstinget i Kronoberg hade installerat 
COSMIC 7.4 eller inte. 
 
Utvärderaren hade begränsad kunskap om användningen av COSMIC och om de 
arbetsprocessbeskrivningar som landstingen har på mottagningsarbete och rondarbete. 
 
IT-direktören inom respektive landsting sände ut en intresseförfrågan till de utvalda enheterna 
om att frivilligt delta i utvärderingen. Ett följebrev med information om syfte och mål med 
utvärderingen skrevs av eHälsoinstitutet, granskades av landstingskontakterna och bifogades 
intresseförfrågan.  
 
Datainsamlingen gjordes genom individuella intervjuer med samma intervjuare vid samtliga 
tillfällen. Varje intervju inleddes med en kort presentation och information om syftet med 
utvärderingen. Därefter initierade valt scenario intervjun.  
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Läkarna som ställde sig positiva att delta i utvärderingen valde ett scenario att utgå ifrån vid 
intervjun. Intervjuerna innehöll till viss del strukturerade frågor (Bilaga 1) men var till största 
delen ett öppet samtal (öppen del) om hur läkaren upplevde att det var att använda COSMIC i 
det valda scenariot och vilka områden de ser förbättringspotential. Intervjuerna bokades för 
två timmar på läkares respektive arbetsplats.  
 
Arton intervjuer var planerade men en namngiven läkare inom Landstinget Kronoberg fick 
utvärderaren inte kontakt med och ett tredje namn på en läkare inom primärvården inom 
Landstinget i Kalmar län kunde in tas fram (Tabell 1). Ett flertal påminnelser sändes ut både 
från kontaktpersonerna inom respektive landstingen men också 1-4 påminnelser från 
utvärderaren. Intervjuerna genomfördes under perioden 2011-04-28 – 2011-06-21. 
 
Fem läkare från slutenvården och tre från primärvården från Landstinget Kronoberg och sex 
slutenvårdsläkare och två primärvårdsläkare från Landstinget i Kalmar län deltog i 
utvärderingen. Några veckor innan datainsamlingen påbörjades den 2011-04-09 så införde 
Landstinget Kronoberg COSMIC version 7.4. Denna information kom inte utvärderaren till 
handa förrän vid andra intervjun av läkare från Landstinget i Kronoberg. Landstinget i Kalmar 
län hade COSMIC version 7.3 under datainsamlingen men införde COSMIC Forms och 
eläkarintyg 2011-05-31. 
 

Scenarier Landsting Verksamhetsplats 
Turordnings-

nummer 
Kirurg 4 

Barnklinik 12 Kalmar 
Medicin 3 

  
Barnklinik 6 

Rondarbete 
slutenvård 

Kronoberg 
Medicin 7 
Kirurg 14 

Barnklinik 8 Kalmar 
Medicin 2 
Kirurg 16 

Barnklinik 10 

Mottagningsverksamhet 
slutenvård 

Kronoberg 
Medicin 1 
VC/HC  11 
VC/HC  5 Kalmar 

  
VC/HC  15 
VC/HC  13 

Mottagningsverksamhet 
primärvård 

Kronoberg 
VC/HC  9 

Tabell 1. De 16 läkare som deltog i intervjun anges med verksamhetsplats, vilket scenario de var 
bestämda att utgå ifrån och i vilken turordning de intervjuades. De uteblivna intervjuerna är angivna i 
tomma fält. 
 
Resultatet delades upp i två delar, en del för Landstinget Kronoberg och en del för 
Landstinget i Kalmar län. Data bearbetades kvalitativt och syftade till att dels peka på de av 
läkare nämnda förbättringsområden vid användning av COSMIC och dels identifiera 
skillnader mellan landstingens installationer. Resultatdelen för respektive landsting skickades 
ut till läkarna för att ge dem möjlighet att kommentera resultatet. 
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I analysdelen i denna rapport kommenteras resultatet i förekommande fall till faktiska 
förhållanden som till vissa delar kan förklara de beskrivningar som framkommer. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt återges de resultat som kommit fram vid intervjuerna vid Landstinget i Kalmar 
län respektive Landstinget Kronoberg.  
 
Intervjuresultaten presenteras i presens. 
 
 
4.1 Intervju 
I detta avsnitt beskrivs i sammanfattande form det resultat som framkom under intervjuerna 
från de strukturerade frågorna (Bilaga 1) och den öppna delen av intervjun.  
 
Resultaten från respektive landsting har kategoriserats under huvudrubrikerna allmänt, 
utbildning och support, slutenvård och primärvård. Under allmänt samt utbildning och 
support så har synpunkter från läkarna inom slutenvård och primärvården slagits ihop 
eftersom synpunkterna var snarlika inom respektive landsting. Några av de strukturerade 
frågorna (nr 3, 9 och 10) ströks under datainsamlingen då de inte gav utvärderingen något av 
värde. Flertalet intervjuer varade i omkring en timma och ett fåtal upp till två timmar. 
 
Oavsett om läkaren skulle utgå ifrån rondarbetet eller mottagningsarbetet så styrdes inte 
intervjuerna strikt efter detta. Många läkare nämnde aktiviteter inom båda scenarierna. Dessa 
valda scenarier användes endast för att initiera och styra upp intervjun. 
 
Resultaten presenteras i presensform.  
 
Kursiva ord med citationstecken markerar uttalanden från en eller flera läkare.  
 
 
4.2 Kronoberg 
 
4.2.1 Allmänt COSMIC system 
Generellt upplever läkarna att COSMIC är bra och att det är oerhört smidigt mot hur det var 
tidigare när ”varje patient var ett blankt blad”. Flera läkare påpekar att de i sitt kliniska arbete 
är beroende av COSMIC och den helhet som COSMIC ger, att de ser stora fördelar och ökad 
patientsäkerhet genom att COSMIC kopplar ihop öppenvård, slutenvård och psykiatri samt 
länkar till EKG, röntgen och spirometri. Samtidigt tycker läkarna att COSMIC är byråkratiskt 
uppbyggt med löpande text enligt de gamla pappersjournalerna och uttrycker allmänt 
missnöje om segheten i systemet, att de ibland kastas ut ur systemet och att COSMIC inte är 
länkat till patologen och ApoDos. Några av läkarna säger att å ena sidan så finns all 
nödvändig information om den enskilde patienten i COSMIC men att COSMIC å andra sidan 
inte ger önskad statistisk utdata om t.ex. patientgrupper och operationsplanering som läkarna 
önskar för att bättre kunna planera vården. 
 
Med den senaste versionen COSMIC 7.4 upplever några läkare att det nu har blivit enklare att 
förnya sjukintyg och att öppna pdf-filer då de kan ha journalen öppen samtidigt. Det är 
positivt att kunna kopiera in journalanteckningar vid exempelvis remissarbete. 
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En läkare påpekar att hela COSMIC stängs ner när läkarna på den avdelningen vill låsa datorn 
vilket medför att COSMIC måste startas upp igen när läkarna återvänder till arbetsplatsen. 
Detta gör att läkare ibland väljer att lämna COSMIC öppet när de under kortare tid lämnar sin 
arbetsplats.   
 
Två läkare påtalar att grafiken och en blek pastellartad färgsättning gör det svårt att se vad 
som visas på skärmbilden och önskar istället färger med högre kontrast.  
 
 
4.2.2 Utbildning och support 
Sedan COSMIC infördes har fyra av de åtta läkarna gått utbildning i användning av COSMIC 
mellan en halvdag till två heldagar. Två har gått tre dagar eller fler och två har inte deltagit i 
någon utbildning alls. Fyra svarar att de erbjudits kontinuerlig kompetensutveckling men trots 
erbjudandet inte deltagit på grund av tidsbrist och/eller att den information de har fått 
angående de senaste uppdateringarna inte påverkar läkarens arbetsuppgifter.  
Utbildningen i COSMIC som hade erbjudits var både process- och modulbaserad. Den har 
inte hög status hos läkare i allmänhet men några läkare i denna utvärdering tyckte att 
utbildningen de fått var bra. Dock ser de negativt på att det var en mix av olika professioner 
vid samma utbildningstillfälle som då inte blev så specificerad som läkarna hade önskat. En 
läkare säger att ”nu först med ett datorsystem förstår man att det är viktigt att alla gör lika” 
och att utbildningen mer borde fokusera på processer och rutiner så att alla använder systemet 
på samma sätt. Några läkare önskar att deras respektive enhet skulle påbörja arbetet med att 
internt diskutera hur de kan få stringens i arbetet i COSMIC och att det skulle vara till stor 
fördel om klinikerna tillsammans med stödenheter såsom röntgen, lab, patologen etc. kom 
överens om hur de sinsemellan kan sända och ta emot information och svar i COSMIC för att 
effektivisera och underlätta kommunikationen.   
 
Läkarna använder sällan eller aldrig snabbkommandon och tillämpar generellt inte så mycket 
kollegialt lärande. De två läkare som var mer eller mindre självlärda i COSMIC tog dock viss 
hjälp av kollegor. Läkarna påpekade vikten av att ha ett journalsystem som är så intuitivt att 
de inte alls eller i liten utsträckning ska behöva utbildning och menar att detta stämmer rätt 
bra på COSMIC.  
 
Två av de åtta läkarna har skrivit avvikelserapporter som rör användningen av COSMIC. Sju 
läkare upplever supporten som mer eller mindre tillgänglig och att de får god hjälp gällande 
teknikfrågor men att de oftast hellre diskuterar funktionsproblem med en kollega. Många av 
de avvikelser som nämns och som läkarna vet har sänts in avvikelserapport på, har läkarna 
inte sett resultat av. Detta trots att de ”vet” att leverantören Cambio känner till dessa 
avvikelser. De flesta läkarna är medvetna om att det finns möjlighet att titta på ”kända fel” i 
COSMIC på landstingets intranät men det är något som de sällan utnyttjar. 
 
 
4.2.3 Slutenvård 
När läkaren loggat in i COSMIC visas det hur många bevakningsmeddelanden som finns. 
Bevakning ses som ett elände för alla de fem läkarna eftersom det inte finns någon 
svarsmöjlighet. Vid lera avdelningar svarar inte på sina bevakningar eftersom det ger merjobb 
utan använder istället epost men då utan att det är kopplat till patienten. 
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Läkarna använder skilda sätt att få en tydlig översiktsbild. Flera läkare använder inte alls de 
dynamiska översiktsmallarna för att de inte känner till dem, inte vet hur de ska använda dem 
eller att de tycker att det tar för mycket tid. . En läkare använder dock dessa dynamiska 
översiktsmallar frekvent och lägger kraft att marknadsföra dem för sina kollegor och tycker 
att de journalfilter som finns ger överskådlighet. En annan läkare tycker att patienthistoria ger 
en bra bild över nya patienter men önskar att läkare generellt skulle använda patienthistoria 
(funktionen ”Gemensamma dokument” i COSMIC) lite mer strikt, dvs. fylla i rätt sak på rätt 
ställe och bara ändra vid förändring. 
 
Läkarna filtrerar ofta för att bara läsa sina egna eller andra läkares anteckningar. En läkare 
tycker inte att sökfiltreringen fungerar så smidigt för patienter med många anteckningar där 
läkaren måste återupprepa ”hämta nästa” flera gånger. En läkare på kirurgen i Växjö nämnde 
att filtreringen på den egna enheten inte tar med anteckningar från kirurgen på Ljungby 
lasarett fast de organisatoriskt hör ihop utan måste istället filtrera på länssjukhuset för att få 
med deras anteckningar.  
 
Flera läkare tycker att det är svårt att skilja på olika inkommande typer av provsvar i 
signeringskorgen. Läkarna skulle önska tydlig skillnad på status i signeringskorgen och att 
kunna skilja på provsvar som läkaren vill reagera på omgående (t.ex. provsvar efter 
återbesök) från de provsvar som det sker kontinuerlig uppföljning på. Även de inskannade 
patologsvaren hamnar i signeringskorgen där en läkare uttrycker ”viktigt blandas med 
oviktigt”. Läkarna måste då gå in på varje provsvar för att se dess typ vilket upplevs som 
omständligt. Läkarna som sänt flera prover för en patient vill också tydligt kunna urskilja att 
det kommit provsvar på exempelvis två av fyra beställda prov för att kunna informera 
patienten och kunna bedöma allt samtidigt. En läkare löser detta idag med att lägga en 
bevakning på inkomna prov och signerar dem i väntan på de andra. En läkare vill även ges 
möjligheten att se historik av provsvar från lång tid tillbaka och inte som idag bara kunna se 
ett visst antal i taget.  
 
En läkare önskar ett mellanläge mellan signerat och vidimerat t.ex. ”berett men ej åtgärdat”. 
Signering är att läkaren har sett och åtgärdat men så är det inte idag enligt läkaren utan bara 
ett sätt att tömma brevlådan. En läkare nämner att på en klinik har de tagit beslut om att inte 
behöva signera allt.  
 
När läkare ska skriva en remiss där det önskas svar på frågor som remissen kräver, 
exempelvis kreatininvärdet vid beställning av röntgen, kan läkaren inte gå in i provsvar och 
titta efter värdet utan att avbryta remissen. Även om läkaren i fråga kan svara på det specifika 
kreatininvärdet så försvinner det värdet när läkaren behöver söka något av de andra 
obligatoriska värdena som krävs. Läkarna önskar tillgång till resten av journalen för de 
obligatoriska frågorna i remissen och/eller att COSMIC automatiskt skulle kunna hämta dessa 
värden som efterfrågas vid beställningen så att läkaren bara har att godkänna värdena eller 
inte. Istället måste nu läkaren skriva svar på det som efterfrågas på en tillfällig lapp för att 
kunna addera alla värden samtidigt i remissen. 
 
Beställningsstatus visar vilka undersökningar som är planerade men enligt en läkare visas 
bara de undersökningar som är beställda av denne läkares enhet. Läkaren vill istället veta vad 
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andra enheter har beställt och önskar att “alla” skulle vara default både på ”beställande enhet” 
och ”beställare” och att tidsperioden skulle sättas för längre tid exempelvis 1 år  
 
Så snart en sjuksköterska strukit bort en patient på översiktslistan över inskrivna patienter för 
att indikera ledig plats kan läkaren inte se den patientens personnummer eller namn längre.  
Detta medför att läkaren har svårt att skriva en epikris innan patientens ”pappersjournal” 
kommer i facket några dagar efter. 
 
En läkare nämner att grafer fungerade bra när COSMIC var nytt men att grafer de senaste 
versionerna har blivit allt sämre. I den senaste versionen COSMIC 7.4 feldisponerar sig 
grafen på skärmen så att läkaren inte kan komma åt ändarna på grafen. Detta orsakar att 
läkaren ibland har svårt att stänga grafen. Läkarna önskar också en mer interaktiv graf där 
läkarna kan se, med självalda parametrar, förlopp över tid. Läkarna kan inte i COSMIC se hur 
mycket vätska patienten fått på ett dygn. En annan läkare påpekar att det är irriterande att 
kastas ut ur systemet mer än 90% av gångerna när läkaren försöker få upp tillväxtkurvan. 
Dock har det blivit lite bättre efter versionen COSMIC TS men även där fungerar det ibland 
inte. En konsekvens av detta är att läkaren inte använder kurvan. 
 
Läkemedelsmodulen är det område/modul där flest läkare nämner att de ser behov av 
förbättring. Några läkare nämner att de inte känner sig säkra när de arbetar i 
läkemedelsmodulen, främst vad gäller ordination, att det händer saker som de inte vet varför 
det händer, att det ibland går bra och ibland inte. Flera läkare känner sig inte trygga när de 
ordinerar infusioner, de känner att läkemedelsmodulen inte är intuitiv att använda och vissa 
läkare låter därför någon annan vårdpersonal lägga in läkemedelsordinationen i COSMIC. En 
av de fem läkarna tycker dock att det inte är några svårigheter gällande ordination. Några 
läkare pekar på att de inte har en fullständig läkemedelslista då licenspreparat och ApoDos 
hanteras utanför COSMIC.  
 
Läkemedel och infusioner visar inte samma tidsperioder i doseringsvyn och vid ordination 
händer det saker i verkligheten som några läkare tycker COSMIC inte tar hänsyn till. 
Ordinationstiderna är satta till kl 8 och kl 20 och däremellan ges ingen möjlighet till ny 
ordination. Om läkarna lägger in en blodtryckstablett på ronden efter kl 10 sätter systemet 
starttid kl 20. En läkare sätter då ofta egendefinierad tid 23:59 och låter sjuksköterskan sätta 
ordinationen när de vill – de får ”fejka systemet”. Om det är vid ett inskrivningstillfälle så 
löser en läkare det med att sätta in läkemedel först och sedan göra inskrivningsbeslutet och 
skriva in patienten. Ordinationen ”vid behov” är enligt läkaren ingen lösning utan medför att 
läkaren behöver göra ytterligare en ordination. En läkare undrar varför inte det klockslag som 
ordinationen sätts in väljs av COSMIC och varför är det ett problem att starta en behandling, 
infusion och/eller tabletter vid inskrivningstillfället. 
 
Som påpekats ovan upplever flera läkare att ordination av infusion är svårt. Läkarna upplever 
att det är många steg där de kan göra fel och missta sig. Läkarna känner sig inte heller trygga i 
att COSMIC inte ger någon varning vid en ordination som kan vara patientfarlig. Några 
läkare säger att det som räddar dem är ofta mallarna. Mallen gör att läkaren bara behöver säga 
hur snabbt medicinen skall gå in och under hur lång tid. Dock är det flera läkare som menar 
att det är svårt att känna sig säker på ordination av dropp om tillsats skall ske. Då måste 
läkaren veta exakta mängder, koncentrationer hastigheter m.m. Läkarna upplever att 
COSMIC inte underlättar ordinationen när det finns flera olika fält att fylla i med 
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koncentration, styrka, mängd, hastighet etc. och att det går, utan att COSMIC indikerar, att 
skriva icke korrelerade mängder i olika rutor. Läkarna upplever det också svårt att veta i 
vilket skede av blandningsproceduren de är för att kunna mata in rätt värde. COSMIC 
möjliggör inte att läkaren kan kopiera ett dropp om de vill ge samma dropp dagen efter. 
Neonatalkliniken i Växjö hördes inte men upplyste i samband med en intervju om att ”de 
hade tagit ett aktivt beslut att inte använda infusionsdelen i COSMIC”. Detta för att de med 
sina unga patienter måste ändra dropp flera ggr/dygn och att det inte har fungerat i COSMIC 
på ett smidigt och tillförlitligt sätt. De kommer inte heller att använda den nya versionen av 
COSMIC utan väntar några versioner till detta trots att det efter den senaste uppdateringen 
fungerar att ändra hastighet på ett dropp utan att sätta ut ordinationen.  
 
En läkare tycker att det är mycket lättare att skriva recept med COSMIC 7.4 än i föregående 
version förutom de förskrivningar för patienter som saknar svenskt personnummer och för 
licenspreparat. En annan läkare tycker att det generellt är enkelt att förnya recept men inte för 
de substanser som gått ut. Ändring av preparatet kan göras men läkaren måste själv räkna om 
antal och mängd vilket är tidskrävande. 
 
Inför arbetet med att skriva en slutanteckning/epikris om läkemedel önskar en läkare att 
ordinationslistan indikerar vad som har ändrats per läkemedel från inskrivning till utskrivning 
utan mellanliggande steg, vilket enligt läkaren COSMIC inte visar.  
 
Om läkaren drar musen över skärmen på ordinationslistan så kommer stödtext i form av gula 
rutor upp vilket en läkare upplever som störande då hjälptexten skymmer det som står i listan.  
 
 
4.2.4 Primärvård 
Alla tre läkarna tycker att bevakningsfunktionen är riktigt dålig och att det blir merjobb 
eftersom den inte har någon svarsfunktion. En läkare berättar att han och hans kollegor nästan 
aldrig svarar på varandras bevakningar. Istället ser de indirekt att någon har avslutat 
bevakningen och antar då att de har mottagit meddelandet. Som meddelandefunktion så 
använder läkarna istället epost men kan då inte inkludera patientdata. En av läkarna önskar att 
det fanns elektroniska post-it lappar som all vårdpersonal som har vårdkontakt med en 
specifik patient ser; att jämföra med bevakning som är till specifik kollega. Denna post-it lapp 
skulle kunna användas vid en manipulativ patient som man vill göra andra läkare 
uppmärksamma på. En annan meddelandefunktion som skulle underlätta den kliniska 
vardagen är möjlighet till att ge en ”pling” till en kollegas skrivbord som man vill komma i 
kontakt med.  
 
En läkare använder de dynamiska översiktsmallarna medan de andra läkarna inte alls eller 
sällan använder översiktsmallarna. Att få fram översiktsmallen för en patient som har mycket 
data tar lång tid och löpande journaltext försvårar. En av läkarna använder patienthistoria för 
att få en översikt av patienten men trycker på vikten av att kollegor har skrivit patientdata 
under rätt rubrik i journalen vilket ofta inte är fallet. ”Det finns ingen förståelse för att skriva 
under rätt rubrik” säger läkaren. Läkaren säger att det som dikteras och antecknas under 
socialt hamnar rätt men om någon läkare skriver alkohol under aktuellt så syns det inte i 
patienthistoria utan det måste skrivas under alkohol. Läkarna får ofta istället aktivt söka data 
och se om patienterna varit på andra vårdenheter, tagit prover eller liknande. En läkare tycker 
att det är smidigt att se vilka prover som tagits på sjukhuset genom att titta på osignerat.     
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En läkare tycker att det är stor fördel med COSMIC då vården har en gemensam 
läkemedelslista, att EKG lagras och läses in automatiskt och att de kan läsa andra klinikers 
anteckningar. Ett problem är dock att vissa privatpraktiserande läkare och 
företagshälsovården inte använder COSMIC och att patologen inte ännu är integrerad i 
COSMIC.  
 
Läkarna tycker att det är irriterande att själva ständigt behöva uppdatera besökslistan för att 
veta om en patient kommit. De önskar istället att COSMIC automatiskt uppdaterar 
besökslistan.  
 
Då läkarna ofta sänder brev till patienter och att patienter numer ofta har fler boenden önskar 
läkarna att patientkortet även visar möjlighet till att sända brevet till en vistelseadress. Det är 
inte alltid folkbokföringsadressen som är aktuell. 
 
En läkare anser att det är ”katastrof” med bifogade filer. Om läkaren har en patient som har 
många bifogade filer, vilka kan vara svar på undersökning från patologen, remissvar som inte 
går in i COSMIC tycker läkarna generellt att det är det svårt att få överblick då dessa bifogade 
filer är namngivna på ett ogenomtänkt sätt och många filer har samma namn. Det är svårt för 
läkarna att hitta det som är viktigt. Förslag från en läkare är att det ska vara uppdelat i: från 
vem och till vem samt att det namnges exempelvis remisser, inskannade journaler, 
patologsvar. Ett annat förslag och undran som nämns är varför inte samma benämning 
används som de som används i remisser och svar exempelvis ”svar undersökning” som 
läkarna accepterar. I provsvar från t.ex. klin kem så hänvisas läkaren ibland till webben när 
det inte finns skrivet resultat i själva svaret. Ett önskemål är att det skulle vara möjligt att 
kunna klicka på länken istället för att gå till hemsidan och läsa resultatet.  
 
Läkemedelsmodulen är den del i COSMIC som läkarna anser vara ”onödigt krånglig”. En 
läkare säger att gällande receptskrivning skulle det underlätta att ha ett grafiskt gränssnitt med 
en receptblankett som man kan fylla i på skärmen istället för de många rutor som skall öppnas 
och stängas och klickas på. Läkarna har också en känsla av att läkemedelsmodulen har blivit 
segare och mer tungrodd efter den senaste uppdateringen COSMIC 7.4 och undrar om det kan 
ha att göra med alla firmanamn och förpackningsstorlekar. Detta gör det även svårt att förnya 
recept eftersom listan på möjliga val ofta byts ut vilket i sin tur kan förvirra äldre patienter 
som tror att det är byte av läkemedel och inte samma substans i en annan skepnad. Den 
senaste versionsändringen har medfört att läkaren kan ändra doseringen utan att behöva sätta 
ut läkemedlet men det kvarstår fortfarande att läkaren behöver välja mellan olika leverantörer 
och förpackningsstorlekar. Om det vid receptförnyelse visar sig att den ordinerade 
förpackningen inte finnas kvar i den rekommenderade läkemedelslistan så behöver läkaren 
ändå förnya receptet vilket ofta gör patienten förvirrad. Då kan det ändå hända att det ibland 
inte finns i sortimentet vilket gör att läkaren måste börja om eftersom att välja 
förpackningsstorlek är det sista momentet. Läkarna önskar att ordinera på substans hellre än 
på leverantörsnamn och förpackning. 
 
En läkare har erfarenhet av att, ca en gång per månad, förnyade recept inte kommer fram till 
Apoteket. När patienten meddelar detta och läkaren skriver ett nytt förnyat recept fungerar det 
ofta utan att läkaren förstår varför eller skillnaden i hur förskrivningen är gjord. Läkaren har 
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en viss oro att detta påverkar utdata så att statistiken visar att det förskrivits större volymer än 
vad det verkligen har gjorts.  
 
Inför det att en läkare ska skriva ett nytt recept med samma läkemedel till en patient arbetar 
läkaren i COSMIC i ”tidigare ordinationer” men ser inte möjlighet att söka i bokstavsordning 
eller i kalendertid vilket skulle vara önskvärt.  
 
Alla tre läkarna är överens om att ApoDos bidrar till patientosäkerhet då det är ett separat 
system och inte integrerat i COSMIC. Det medför, för patienter med ApoDos, att det finns en 
läkemedelslista i ApoDos-systemet och en annan i COSMIC. Dessa två kan vara 
samstämmiga men det beror endast på om läkarna uppdaterar ApoDoslistan vid varje 
förändring av patientens medicinering. En av läkarna har egen erfarenhet där fel uppstått då 
en patient blivit inlagd på slutenvård efter det att primärvårdsläkaren förskrivit ApoDos och 
att detta inte noterades av slutenvårdsläkaren. Läkarna upplever att slutenvårdsläkarna bitvis 
fortfarande är dåliga på att notera att patienten har ApoDos och att hantera det i förhållande 
till läkemedelslistan. De tycker att om en patient har ApoDos är det viktigt att tydligt markera 
detta så att vårdpersonal förstår att det inte är läkemedelslistan som gäller. Markering av 
ApoDos kan göras i COSMIC men primärvårdsläkarna menar att det borde säkras att inte 
kunna trycka bort denna markering vilket de upplever går relativt lätt i dagens COSMIC. 
Även om läkaren som satt in ApoDos även har antecknat det i journaltexten kan det stå långt 
tillbaka och det är lätt att det försvinner i mängden av information. Det finns även en viss 
fördröjning till dess att ApoDos börjar gälla och patienten får det levererat vilket gör det än 
svårare att veta vid vilken tidpunkt den gemensamma läkemedelslistan i COSMIC slutar 
gälla.  
 
Vid användning av ApoDos nämner läkarna att de ofta blir irriterade då ApoDos stänger ner 
sig själv efter en viss tid. Den tid de har på sig att jobba i ApoDos är enligt läkarna för kort. 
De hinner ofta inte hoppa mellan COSMIC och ApoDos för att mata in data från 
läkemedelslistan in i ApoDos. Detta gör att läkarna när de jobbar i ApoDos ofta måste på nytt 
att logga in i ApoDos. De nämner också att de känner viss osäkerhet att ha uppe två olika 
patientjournaler samtidigt, en i COSMIC och en i ApoDos.  
 
 
4.3 Kalmar 
 
4.3.1 Allmänt COSMIC system 
Flera läkare anser att COSMIC är för komplext, att systemet inte är intuitivt och att COSMIC 
inte är uppbyggt för att spegla patient-läkarmötet. Läkarna anser att COSMIC mer kan liknas 
vid ett stort bibliotek med mycket information men med all denna information spridd över 
flera hyllor. Detta försvårar för personal att på ett enkelt sätt få en bra och tydlig överblick 
över patientens vårdstatus och kräver att läkaren aktivt letar efter patientdata. COSMIC är 
enligt läkarna bra men de upplever det som att funktioner inte har testats innan det släpps ut 
för användning. En generell önskan från läkarna är att COSMIC skulle använda mer 
vedertagen logik med klickbara länkar. Flera av läkarna påpekar att de inte känner sig trygga 
med att kunna hitta all nödvändig data för en specifik patient eftersom de inte ges oändlig tid 
att söka information och läsa in sig på varje patient. 
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Att det är för hög flexibilitet i COSMIC så att systemet upplevs som negativt av läkarna. Hur 
och var varje vårdtillfälle är skapat avgör var läkaren kan hitta den patientdata de vill se. Det 
finns många vägar att ta för att få fram samma information och som en läkare sa ”alla lägger 
informationen olika” och på vissa enheter så är det sjuksköterskorna respektive 
läkarsekreterarna som beställer prover och lägger in anteckningar. För att förenkla de dagliga 
rutinjobben önskar flera läkare att det skulle vara möjligt att göra mallar för arbetsuppgifter 
som dagligen återkommer, att COSMIC sätter in redan kända och inmatade patientdata vid 
arbete med remisser och intyg och. De skulle kunna få en ”lightversion” av COSMIC med 
bara de ”foldrar” som de behöver. 
 
COSMIC upplevs av läkarna som segt när patienten har mycket data som skall hämtas. 
Läkarna tycker också att det är för mycket klickande i COSMIC och att det är åtskilliga 
fönster som öppnas som därmed också måste stängas. 400 klick på en dag hade en läkare 
räknat ut, 10 klick att få ut ett recept, 7 klick att få ut en läkemedelslista till patienten och 6 
klick att få ut ett diktat och då har ändå kortkommandon använts enligt läkaren. 
 
Några av läkarna påpekar att språket i COSMIC bitvis är inkonsekvent och konstlat och att 
valet av nomenklatur inte är samma som de använder i vården dagligdags. Läkarna säger 
labprov men i COSMIC står det svar provbunden och samtidigt så är kortkommandot ctrl shift 
L vilket då en läkare framhåller det ologiska i då L antagligen är för labprov. På osignerat 
kallar ibland COSMIC patienten patient men ibland står det vårdmottagare. Vid remiss så står 
det vårdgivare istället för läkare och remiss heter ibland vårdbegäran. Detta upplevs inte alls 
konsekvent och blir därför inte heller intuitivt för vårdpersonal. Även att ”uppdatera 
knappen” för besökslistan och tidboken inte ser lika ut understryker för läkarna att det saknas 
stringens. 
 
Läkarna hade inte alls eller bara under kort tid haft den nya uppdateringen av COSMIC 
Formats vid intervjutillfället. Dock så uttryckte de läkare som hunnit titta på de nya 
funktionerna att dessa var mycket bra, exempelvis att skriva en blankett och samtidigt kunna 
titta i journalen och att kunna kopiera från journal in i remiss.  
 
 
4.3.2 Utbildning och support 
Sedan COSMIC började användas har fyra av de intervjuade åtta läkarna gått en- till 
tvådagars utbildning. Två läkare har gått två dagar eller fler och två har gått mindre än en dag. 
Fyra svarar att de inte har erbjudits kontinuerlig kompetensutveckling utan att de bara fått 
ytterligare information vid varje ny uppdatering.  
 
Att blanda olika professioner och personer med olika datorerfarenhet vid utbildningstillfället 
bidrog enligt läkarna till att utbildningen inte var så specialiserad och effektiv som läkarna 
skulle ha önskat. Flera läkare önskar istället att ha en läkarkollega som superanvändare och att 
dessa också skulle sköta utbildningen. I några fall har läkargrupper själva initierat en 
utbildningsdag där specifika funktioner såsom ordination har studerats. 
 
Under intervjun var det flera läkare som menade att vissa brister som de har påtalat i 
COSMIC kanske beror på att man inte vet hur man ska göra pga att COSMIC inte är 
självinstruerande och att läkarna inte orkar eller hinner titta i manualer, lathundar och på 
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filmer. Få läkare använder kortkommandon men menar att det nog är en vanesak. En läkare 
säger sig upptäcka smarta saker efterhand men att man måste lägga tid och ha intresse att testa 
systemet själv – vilket många läkare inte hinner göra. 
 
Fyra av de åtta läkarna har skrivit avvikelserapport avseende COSMIC. Läkarna upplever att 
supporten på landstinget är bra men att den är på teknisk nivå. Några av läkarna har inte alls 
använt support. Flera uttrycker att det skulle behövas läkarkompetens i supportgruppen för att 
kunna ge rätt stöd till läkare angående funktionerna i COSMIC. Ofta förekommande respons 
från support på problem är att “problemet är känt och har anmälts till Cambio” och att 
”ärendet har avslutats”. En läkare tror att förändringar som sker är mer styrda av tvingande 
funktionella fel än de önskemål om förbättringar som kommer in och att behovet nu mer är att 
förfina de moduler och funktioner som finns än att bredda systemet. De stora avvikelser 
läkarna vill se lösning på och som det inte händer något med tror de inte beror på supporten 
utan de tror att det ligger hos Cambio. Generellt så känner läkarna att det är meningslöst att 
skriva avvikelserapport på vad de upplever som brister eller problem för det händer ändå inget 
– ”man blir luttrad”. Flera läkare upplever att inga förändringar har skett på något av de fel 
som det hade skrivits avvikelser på och att det finns en irritation på att bra förslag till 
förbättring ibland tas bort utan att någon information ges. Några läkare tycker också att det är 
svårt att veta vilka förändringar som påverkar deras arbete i den information som kommer via 
COSMIC-mail. Läkarna skulle önska att den informationen gavs mer specifikt mot 
profession.  
 
 
4.3.3 Slutenvård 
Flera av läkarna, oavsett vilket scenario de valt att fokusera på, tycker att det är lättare att 
arbeta med mottagningsarbetet i COSMIC jämfört med rondarbetet. Detta har lite att göra 
med att läkarna har svårt att snabbt få en tydlig översiktsbild av patientens vårdstatus; 
statusbilder för provsvar, grafer som visar förlopp på tagna värden, läkemedels- och 
ordinationslista. De upplever att det kräver aktivt letande på flera olika ställen och att de 
under tiden antingen skall hålla allt i minnet eller skriva ut många papper.  
 
Flera läkare tycker att journalen sväller över alla bredder, mycket för att det finns rubriker 
utan innehåll och att dubbeldokumentation sker då samma information skrivs in av 
sjuksköterskor och läkare vid alla vårdtillfällen. En läkare menar att verksamheten borde 
disciplineras att skriva relevanta saker under rätt rubrik vilket gäller för alla professioner. En 
läkare nämner att ”förstasidan” i journalen saknas, dvs. där de som läkare kan få en översikt 
av diagnoser om detta är en ”magpatient”, ”hjärtpatient” eller liknande. 
 
För att få en översikt över patienten öppnar en av läkarna många fönster på sin skärm som 
visar olika patientdata. För att underlätta arbetet önskar denne läkare möjligheten att ha alla 
dessa fönster nedklickade som små fönster för att snabbt kunna klicka upp och arbeta vidare 
med. En annan läkare tittar i läkemedelslistan för att bilda sig en översiktsbild. En tredje 
läkare nämner att det är ett måste för att få en någorlunda översiktsbild över patienten att titta 
på anteckningar från både primärvård, länsövergripande enheter och psykiatri och även 3-4 
olika flikar för olika typer av provsvar. Flera läkare tycker att uppdelningen på olika 
vårdplatser är underlig och ingen av läkarna vet anledningen till uppdelningen.  
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Läkarna upplever det svårt att få en översiktsbild på vilka remisser som är skickade och vilka 
som de har fått svar på. Även för de kliniker som ligger utanför COSMIC önskar de kunna se 
om svar anlänt eller inte. En läkare som nästintill bara har remisspatienter tittar inte i 
COSMIC utan får utskrivna remisser att arbeta utefter och dikterar svaret som senare skrivs in 
av läkarsekreteraren. Detta sparar tid enligt läkaren. Önskan vore att kunna klicka i 
besökslistan och direkt få upp remissen istället för att nu gå in på konsultationsremiss, 
vårdbegäran och därefter leta upp remissen.  
 
Patologen ligger utanför COSMIC och därför går inte patologsvaren in som ett vanligt 
provsvar eftersom det måste skannas vilket läkarna tycker är under all kritik. Detta gör att det 
ibland blir luckor mellan det patologsvar som kommit och redan blivit signerat av läkaren och 
det inskannade provsvaret. Det är det inskannade datumet som läkaren kan söka på vilket 
försvårar sökandet. Själva svaret på provet får läkare själv skriva in i löpande text om de vill 
ha in det i journalen. 
 
COSMIC upplevs av en läkare som omständligt att arbeta i när det gäller 
mottagningspatienter som läkarna sällan träffar utan som bara kontinuerligt tar prover som 
skall följas upp. Detta kan gälla hematologiska patienter som tar prover en gång per vecka och 
där läkaren ska kommentera blodvärdet. Detta behöver göras i många steg: det skapas ny 
vårdkontakt vid varje nytt prov för att få vilket datum provet gjordes, det behöver väljas typ 
av kontakt och var provet ska ligga, sedan ska det sparas och därefter dikteras. Med en lång 
lista med liknande blodpatienter önskar läkaren en mall som är färdigifylld med 
defaultvärden. Detta skulle innebära stor tidsvinst.  
 
En läkare skulle önska att slippa scrolla för ny vårdkontakt och ha den senaste vårdkontakten 
överst. För de patienter som har konsulterat vården under många år så ligger de senaste 
anteckningarna längst ner.  
 
Det går inte att skriva ut blankett om sjukskrivning, körkort, dödsbevis samtidigt som läkaren 
har journalen öppen. Blanketten är pdf och låser skärmen. 
 
I rondarbetet önskar en läkare att se temperaturkurva och antibiotikakurva tillsammans. 
Grafen önskas vara interaktiv så att läkaren kan ställa sig i grafen vid ett ”ovanligt” värde och 
få fram vilket datum värdet var taget. Önskan är även att kunna göra grafer för andra 
kontinuerligt tagna värden exempelvis vita blodkroppar och hemoglobin och visa dessa i 
samma graf. 
 
En läkare upplever att de har två typer av läkemedelslistor, en ordinationslista och en 
läkemedelslista som säger ungefär samma sak men ibland kan ha diskrepanser då vissa 
läkemedel som satts ut fortfarande syns i ordinationslistan men utan utdelningstillfälle. Detta 
försvinner först nästa dag, detta skapar ibland förvirring på enheten. 
 
Vid utskrivning av en patient måste läkarna aktivt avsluta ordinationslistan och då räcker det 
inte med att gå in på patienten för att se att den är avslutad utan man måste aktivt gå in på 
ordinationslistan. En läkare har uppfattningen att logiken i COSMIC är gjord efter en tro att 
läkaren lägger in ordinationen i lugn och ro. Istället sker ofta en första ordination akut muntligt 
för att därefter gå och skriva in det i COSMIC. Om läkaren då börjar med en ordination 
skriftligen ca en timme efter så går det inte att ordinera något före denna tid. För att få 
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ordinationslistans historik rätt så måste då läkaren skriva in händelseförloppet i journalen. För 
vissa läkemedel höjer också läkaren dosen efterhand och får då skriva en vårdinstruktion så att 
sjuksköterskan ”gör vad man säger och inte vad man ordinerat”.  
 
En läkare påpekar att vid ordination då läkaren är inne i patientens journal borde viss data 
fyllas i automatiskt av COSMIC vilket inte alls görs idag. Många läkare är osäkra på 
ordination av dropp om tillsats skall ske. COSMIC använder också andra enheter än vad som 
är vanligt bland läkare. Läkare på barnkliniken berättar att de har gjort ordinationsmallar men 
att det blivit väldigt många för att Västervik och Kalmar använder olika enheter när de räknar 
på infusioner vilket gör att läkarna måste komma ihåg att ändra i mallen. Det finns då stor risk, 
enligt läkarna, att något kan gå fel då COSMIC inte har kontrollsystem att känna av en 
avvikande dos. Läkarna säger att det var komplext även innan men nu är det enkelt att snabbt 
göra fel. Förut så skrev läkarna exakt hur man skulle blanda steg för steg liknande ett recept 
vilket var tydligare för sjuksköterskan. Det finns bl.a. en mängd olika NaCL-lösningar att välja 
mellan och COSMIC underlättar inte komplexiteten när det finns flera olika fält där 
koncentration, styrka, mängd, hastighet ska fyllas i. Det går inte heller att kopiera ett dropp om 
man vill ge samma dos dagen efter. Även då dosen skall ändras i efterhand finns det 
svårigheter. Detta gör att läkaren ofta skriver en separat vårdinstruktion så att sjuksköterskan 
gör det som står där och inte vad som står i ordinationen. För att få en riktig historik krävs att 
personalen inte bara titta på händelser i ordinationslistan utan även i vårdinstruktionerna. 
 
För inneliggande svårt sjuka patienter som behöver läkemedel intravenöst och snabba 
förändringar av läkemedel ser två läkare uppenbara brister avseende möjligheten att överblicka 
förlopp i COSMIC. Innan COSMIC använde kliniken ett översiktsblad med vätska in, status 
för urinproduktionen, kräkningar, hur mycket patienten har druckit, hur tempen varierat och 
genom att titta på detta blad kunde läkaren direkt se en patients status. På neo-avdelningen på 
Länssjukhuset i Kalmar använder de fortfarande detta översiktspapper då det ger en snabb och 
bra känsla över hur patienten mår. Detta går enligt läkarna inte att få fram med COSMIC på ett 
enkelt och tydligt sätt. Det finns inget sätt att i COSMIC se hur mycket vätska man har gett på 
ett dygn. Läkarna påpekar kraftfullt att COSMIC är ett patientosäkert system då det är svårt att 
markera att ett dropp vid fel användning kan bli ett giftdropp. Denna information måste i 
COSMIC vara tydlig och inte kunna missförstås av den vårdpersonal som ger droppet till 
patienten. Två av de sex slutenvårdsläkarna nämner att det inte finns någon möjlighet att i 
COSMIC markera en ordination med röd flagga eller i fettext. I ordinationslistan kan denna 
ordination hamna bland ”mindre viktiga” ordinationer vilket är en svaghet. Att även 
ordinationslistan gör en uppdelning så att injektioner alltid står bland ”injektionsvätskor” trots 
att det skall ges i munnen ses som farligt. Det önskas istället en uppdelning på hur läkemedlet 
skall ges. Det man nu gör för att förhindra fara för patienten är att skriva ”OBS!” och en 
vårdgivarinstruktion men det önskas tydligare markering för detta. 
 
Ändringar av ordination från permanent till vid behov eller ändring av leverantör kräver att 
läkaren måste sätta ut läkemedlet och sätta in det igen. Detta medför att en viss del av 
historiken försvinner på en annan flik så att det inte syns automatiskt på den nuvarande 
läkemedelslistan att patienten haft läkemedlet innan, datumet för insättningen blir bara 
datumet för den senaste insättningen vilket läkarna menar skapar en otydlig historik. 
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Det finns bland läkarna en stor irritation och frågetecken över varför inte ApoDos är 
integrerad i COSMIC och att licenspreparat, typ cancerpreparat som inte står i FASS inte 
heller går att lägga in utan måste hanteras på papper bredvid. 
 
Flera läkare vill koppla röntgen till COSMIC men en läkare ser det inte som prioriterat att få 
in COSMIC röntgensystem då det kommer att bli en försämring för läkare på den enheten. 
Detta då de läkarna för de patienter som gör kontinuerliga standardiserade kontroller bara 
behöver skriva en remiss som används under hela kontrolltiden. I COSMIC kommer detta inte 
att kunna tillgodoses.  
 
 
4.3.4 Primärvård 
De två primärvårdsläkarna hade båda skrivna listor med funktioner som de önskade förbättra. 
En av läkarna ursäktade sin negativa attityd mot COSMIC då Landstinget i Kalmar län under 
natten hade installerat COSMIC Forms vilket hade skapat irritation på läkarens enhet. Även 
attityden hos den andra av de två primärvårdsläkarna var påverkad av att primärvården i 
Landstinget i Kalmar län hade blivit lovad en meddelandefunktion innan de skulle anslutas till 
COSMIC men att detta inte hölls, att flera av de avvikelser som personal från landstinget 
skickat till support inte hade åtgärdats och att det ifrågasätts varför landstinget inte påbörjade 
implementeringen av COSMIC inom primärvården som hade datorvana sedan tidigare.  
 
Läkarna tycker att bevakningsfunktionen är ett ”elände”. Båda läkarna tycker att det är mycket 
dåligt att COSMIC inte har någon meddelandefunktion som ger möjlighet till dialog. Istället 
skriver de lappar ”i dag har patienten varit och tagit prover” och sjuksköterskorna skriver in 
meddelanden i journalen som, enligt läkarna, inte ska vara där. En av läkarna använder ibland 
signeringsfunktionen för att upplysa en slutenvårdsläkare om en gemensam patient.  
 
Läkarna ifrågasätter att behöva trycka på ”uppdatera” på besökslistan för att veta om en 
patient har anlänt till hälsocentralen. En av läkarna önskar att kunna markera de mallar för 
exempelvis sjukintyg de använder mest frekvent och pekar även på att vid förnyande av 
sjukintyg ändras inte datum automatiskt till dagens datum på den gamla blanketten som 
läkaren tar upp. Detta skulle vara önskvärt och det mest naturliga enligt läkaren.  
 
Att COSMIC automatiskt startar sökning efter fyra bokstäver och låser skrivfunktionen 
irriterar läkarna. Läkaren tycker att fyra bokstäver är för lite och skulle själv vilja välja efter 
hur många bokstäver COSMIC ska börja söka. Nu måste läkaren vänta och få förslag och 
markera det innan de kan fortsätta.  
 
En läkare nämner att COSMIC har delat upp lablistan i en lokal del och en del där 
primärvårdens blodvärden läggs. Läkaren önskar istället ha en gemensam lablista. Båda 
läkarna nämner att de inte ser skillnad på status över de provsvar som ligger i 
signeringskorgen och kan inte heller i lablistan se vilka prover som är beställda men inte 
besvarade. Istället måste läkarna gå till ”vidimering” och ”beställning” och komma ihåg de 
prover som beställts och de som har besvarats tidigare. Det har för en läkare hänt att ett 
provsvarsbrev skickats till en patient att proverna var bra innan det att läkaren hade full koll 
på att ett provsvar kvarstod. Läkarna önskar även att patologsvaren skulle hamna i COSMIC 
så som andra provsvar gör. Nu går istället patologprovsvaren till exempelvis till kirurgen som 
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signerar det men kanske inte gör någon journalanteckning vilket gör att primärvårdsläkarna 
måste gå in på provsvar och aktivt leta.  
 
Då båda läkarna tidigare använt Swedestar jämfördes vid många tillfällen dessa system med 
varandra. Båda läkarna ser COSMICs flexibilitet, att kunna utföra funktioner på olika sätt, 
svår att lära och att hantera. En läkare sa “Swedestar var bättre för att den styrde mer”. 
Läkarna förvånas även av att några funktioner som fanns i Swedestar som man ser som ”enkla 
och självklara” inte finns eller har begränsad funktionalitet i COSMIC såsom 
meddelandefunktion, automatisk markering i journal vid exempelvis receptskrivning och 
provtagning och kortkommandon inbyggda i systemet genom fetmarkering av den bokstav 
som skall tryckas på i kombination med CTRL.  
 
Läkarna uttrycker också irritation av att kopplingen mellan ApoDos och COSMIC saknas. 
Läkarna menar att när patienten är på ApoDos och läggs in på sjukhuset så är det stor risk att 
slutenvårdsläkaren istället uppdaterar läkemedelslistan. Även om läkaren som satt in ApoDos 
har antecknat det i journaltexten kan det stå långt tillbaka i journalanteckningarna och det är 
lätt att denna anteckning försvinner i mängden av information. Bocken som markerar att 
patienten står på ApoDos är enligt läkarna väldigt lätt att ta bort omedvetet. Den skulle 
behöva säkras genom signering.  
 
Läkarna tycker att receptmodulen innebär mycket klickande och att doseringsvyn ibland 
skapar problem genom att räkna ut fel mängder när läkaren förskriver salva eller droppar. För 
att skriva recept via telefonkontakt är det många steg som är tidsödande. En läkare önskar 
möjligheten att kunna sätta egna förval som kommer upp vid till exempelvis doseringstyp. 
Läkarna tycker att om de vid receptförskrivning använder ”tillsvidare” att läkarna borde 
kunna få ångra och ändra men menar att vid nyförskrivning av recept där läkaren valt 
”tillsvidare” tillåter COSMIC inte att läkaren ångrar sig.  
 
Kortfattat ger läkarna även synpunkter på följande: 

 De skulle önska att den vårdenhet/de vårdenheter som patienten besökt är 
skuggmarkerad för att veta var att leta efter information om patienten 

 Det går inte att diktera på avliden patient eftersom journalen låses vilket gör att 
läkarna inte kan addera samtal de haft med anhöriga och/eller obduktionsrapport. 
Dessa anteckningar hamnar istället på patientens dödsdag vilket gör att historiken inte 
stämmer. 

 Besökstiden är 15 minuter fast tiden är angiven till en halvtimma och att det registreras 
”vårdåtgärd” i 15 minuter fast det i besökslistan visar 30 minuter.  

 En läkare som ändrar i en kollegas journaltext, exempelvis under semestertid, ska inte 
bli ansvarig för hela journaltexten.  

 De önskar att kunna skicka internremisser på primärvården till demenssjuksköterskan, 
sjukgymnast, dietist. Idag skickar stället läkaren en pdf vilket inte blir lika sökbart.  

 Att det inte går att kopiera data från läkemedelslistan eller journalen för att skriva ett 
recept.  
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5. Analys 
Metoden 
Metoden som användes i denna utvärdering, individuella intervjuer, ger väldigt god känsla för 
vad den enskilda läkaren tycker om att arbeta med COSMIC i det kliniska arbetet. Då 
utvärderaren inte hade egen erfarenhet av användningen av COSMIC eller arbetsprocessen för 
de tre scenarierna minskar risken för förutfattade meningar avseende värdering i vad 
resultaten kan hänföras till: systemet COSMIC i sig, landstingets hantering/upplägg av 
COSMIC tillsammans med arbetsprocesser och support, och/eller läkarens egen kunskap eller 
utbildning.  
 
Att alla läkare arbetar på olika sätt och olika mycket i COSMIC och att denna utvärdering har 
för litet underlag gör att det inte går att dra generella slutsatser mellan de två installationerna.  
 
Områden som angavs för förbättring visade sig efter ett par intervjuer vara likartade, dvs. 
mättnad uppkom ganska snabbt.  
 
Generellt COSMIC 
Resultatet visar att läkarna ser stora fördelar i användningen av COSMIC men att det finns 
många områden/funktioner som behöver förbättras. COSMIC är enligt läkarna väldigt 
komplext och ger en för stor flexibilitet i hanteringen av data som mer upplevs försvåra än att 
underlätta ett effektivt arbete.  
 
Resultatet visar att läkarna i hög grad nämner samma förbättringsområden oavsett om läkarna 
arbetar i slutenvård eller primärvård, Landstinget i Kalmar län eller Landstinget Kronoberg. 
Skillnader i vad som nämns finns dock mellan läkarna i de två landstingen då det är 
funktioner som finns i COSMIC 7.4 men inte i COSMIC 7.3 och att röntgen inte är kopplat 
till COSMIC i Landstinget i Kalmar län. Primärvårdsläkarna i Landstinget i Kalmar län som 
tidigare använde det för primärvården framtagna journalsystemet Swedestar nämner 
funktioner som de tidigare hade men som de saknar i COSMIC.   
 
Logik 
Resultatet visar att läkare saknar att COSMIC inte automatiskt fyller i redan kända värden 
som finns i COSMIC vid exempelvis ifyllande av blanketter, recept, ordination. COSMIC 
räknar inte ut nya volym/mängder vid förskrivning/ordination med automatisk återkoppling 
på fel inmatningar med åtföljande risker för överdosering/feldosering. 
 
Resultatet visar att det är svårt att logiken i ett system passar alla. Det finns läkare som tycker 
att COSMIC är så pass intuitivt att de inte behöver utbildning och läkare som har stora 
svårigheter att arbeta i delar av COSMIC och helst delegerar detta arbete till annan 
vårdpersonal. Resultatet visar dock att framför allt läkemedelsmodulen behöver förbättras 
med tydlig logik och återkoppling för att ge trygghet vid användning.  
 
Utbildning, support 
I denna utvärdering går det inte att särskilja utbildningsinsatserna eller supporten mellan de 
två landstingen. Utbildningsmässigt önskade dock flertalet läkare, både från Landstinget 
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Kronoberg och från Landstinget i Kalmar län, att de skulle vilja se en läkare som både support 
och utbildare. Detta var menat bokstavligen men uttrycker absolut en vilja att någon skall 
förstå läkarens situation för att kunna ge rätt svar/lösning. 
 
Resultatet visar att läkare önskar att deras kollegor, egen enhet och stödenhet skulle ges mer 
tid att arbeta fram rutiner hur de ska jobba i COSMIC för att underlätta varandras arbete med 
att exempelvis hitta data på samma ställe oavsett vem som lagt in det/skickat det.  
 
Skillnader mellan COSMIC-installationerna 
Att utifrån detta utvärderingsresultat dra generella slutsatser som rör olikheter i 
installationerna går inte med de få läkare som deltog i utvärderingen. Dock finns det olikheter 
i vilken nivå synpunkter om förbättringsområden framfördes av läkarna och att attityderna hos 
läkarna till viss del kan indikera hur de två landstingen genomfört installationerna av 
COSMIC. Flertalet läkare från Landstinget i Kalmar län nämner t ex det stora antalet klick 
som behövs för att göra vissa aktiviteter i COSMIC – detta nämns inte i samma grad, eller 
alls, av läkarna från Landstinget Kronoberg. 
 
Att endast läkare från Landstinget i Kalmar nämnde bristen att de inte kan få röntgensvar i 
COSMIC beror på att detta inte är implementerat i COSMIC hos Landstinget i Kalmar län 
men har funnits i Landstinget Kronoberg i flera år. 
 
Resultatet ger från läkare från båda landstingen önskan om att koppla patologsvaren i 
COSMIC. Patologsvarskopplingen finns i COSMIC 7.4. 
 
Språket 
Resultatet visar att COSMIC inte är konsekvent i användningen av nomenklatur vilket bidrar 
till otydlighet och irritation hos läkare. 
 
Översikter 
Resultatet visar att bristen på översiktsbilder delvis beror på att de saknas men också på att 
läkaren inte känner till hur man får fram vissa varianter. De dynamiska översiktsbilderna är 
tunga att få fram av systemet för patienter med mycket data och de grafer som skall visa 
historik, förlopp är inte interaktiva. Detta är ett område där kunskap hos läkare, möjlighet i 
COSMIC och kravställning på vilka ”översiktsbilder” som varje specialistklinik skulle vilja 
se, behöver genomgå en översyn. 
 
Läkemedelsmodul 
Resultatet visar att läkarna är osäkra att jobba i läkemedelsmodulen. De upplever speciellt 
inom slutenvården stora bekymmer med ordination avseende klockslag och av infusioner i 
allmänhet. Otryggheten skulle kunna avhjälpas till en viss del om COSMIC ger läkaren 
återkoppling då fel doser ordineras och om tillvägagångssättet att blanda en infusion 
”ledsagas” av COSMIC med exempelvis hjälptexter. Detta skulle öka patientsäkerheten.  
 
Några läkare är nöjda med receptfunktionen men resultatet visar att flera läkare irriterar sig på 
att de ordinerar på leverantör och förpackning. Läkarna skulle önska att ordinera på substans 
istället. Detta kan ej åtgärdas av Cambio då man i Sverige idag inte skicka recept till apoteken 
på generisk (substans-) nivå, utan måste välja en förpackning och därmed också leverantör.  
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ApoDos 
För alla läkare är integrationen av ApoDos i COSMIC viktigt för att öka patientsäkerheten. 
Det finns enstaka delintegrerade journalsystem som kan hämta information från ApoDos, men 
inte skicka tillbaka uppdateringar. Cambio har utvecklat en helintegration med ApoDos 2009 
men kunde inte driftsätta den, då det fanns problem som inte var lösta på Apotekets sida. 
Under arbetet med att lösa det så avvecklades det dåvarande integrationsgränssnittet till 
ApoDos (piDos), och ersätts nu med NOD/Doris. Cambio avser att skapa en dubbelriktad 
integration med Doris på samma sätt som gjordes mot ApoDos. I ett pågående nationellt 
arbete inom Pascal och ApoDos är avsikten att förbättra patientens läkemedelsordination.  
 
Resultatet visade att den ruta i COSMIC som markerar att patienten har ApoDos med lätthet 
kan klickas bort. 
 
Licensläkemedel 
Ett antal läkare har påtalat bristen att licensläkemedel inte finns tillgängligt i systemet, utan 
måste hanteras i pappersjournal. För tillfället finns inte licensläkemedel i den nationella 
läkemedelskatalogen som COSMIC använder (SIL), men ska enligt uppgift vara på väg, och 
då kommer de vara möjliga att ordinera som alla andra godkända läkemedel. 
COMSIC har en funktion för att komplettera katalogen med så kallade lokala läkemedel, och 
avsikten med detta är också att kunna lägga in exempelvis licenspreparat. Om detta inte görs 
på grund av policybeslut, eller att möjligheten att begära att de läggs in av centrala 
administrationen inte är känd på klinikerna, bör utredas av landstingen. 
 
 
Bevakningsmeddelande 
Det var ett starkt önskemål från alla läkare att ha en meddelandefunktion i COSMIC. Denna 
funktion finns i COSMIC men ingen beställning har skett av de två landstingen. 
 
Provsvar  
Signeringsrutinerna behöver göras effektivare och signeringslistan möjlig att strukturera för 
att skilja viktiga provsvar som kräver snabb värdering från de provsvar som är återkommande.  
 
Bifogade filer 
Att ha vissa filer som pdf-filer ger bristande sökbarhet och ineffektivitet.  
 
 
 

6. Konklusion 
Läkarna är mycket medvetna om fördelarna med COSMIC och ingen vill gå tillbaka till hur 
det var innan. Många områden nämns som önskan och krav att förbättra medan några av de 
områden som läkarna saknar i COSMIC är funktioner som till viss del inte beror på COSMIC 
eller systemleverantören Cambio utan beror på nationella riktlinjer, annan intressent eller att 
den funktionen inte är beställd av landstingen.  
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Utvärderingen baseras på för litet underlag för att kunna se generella skillnader mellan de två 
installationerna frånsett de funktioner som adderats mellan COSMIC 7.3 och COSMIC7.4 
samt att Landstinget Kronoberg har röntgen kopplad till COSMIC.  
 
 
 

7. Diskussion 
Fokus för utvärderingen var att identifiera förbättringsområden. Det rådde generellt stor 
samstämmighet oavsett om läkarna hade påverkats av händelser nära i tid även om det inte 
går att utesluta. Vid varje intervju har det även framhållits styrkor med COSMIC.  
 
Utvärderingen har inte värderat diskrepansen mellan hur läkaren faktiskt arbetar med 
COSMIC i förhållande till hur det är tänkt att läkaren ska arbeta i COSMIC utifrån en 
arbetsprocess och logiken i systemet. Dock kan man från denna utvärdering konstatera att de 
områden läkarna upplever brister inte alltid beror på systemet COSMIC utan kan bero på: 
brist på information om att denna funktion kanske inte köpts in av landstinget; att denna 
funktion inte går att få i något journalsystem då beslut ligger hos annan instans; läkares 
kunskap om hur COSMIC fungerar; frånvaro av stringenta verksamhetsprocesser. Dessutom 
finns det en avvägning om hur långt läkaren är öppen att anpassa sig och tolerera nuvarande 
förhållande.  
 
Det har inte tydligt framkommit i utvärderingen i vilken omfattning läkarna arbetar i 
COSMIC och vilka uppgifter de delegerat till annan vårdpersonal att utföra i COSMIC. Det är 
dock viktigt att notera att datainsamlingen har baserats på synpunkter från en liten grupp 
läkare och därmed hur just de utifrån sin kunskap och eventuella rutiner arbetar med 
COSMIC som stöd. Trots få informanter så stärks representativiteten av att inga större 
skillnader kan ses mellan resultaten från de två landstingen eller respektive primärvård och 
slutenvård. Områden som angavs för förbättring visade sig efter ett par intervjuer vara 
likartade, dvs. mättnad uppkom ganska snabbt.  
 
Vid intervjuerna med läkarna framkom inte den ilska och motstånd avseende COSMIC- 
användning som har rapporterats från andra landsting. Denna utvärdering visar en mer 
nyanserad frustration och ibland uppgivenhet samtidigt som alla mer eller mindre ”arbetar i 
det tysta” och accepterar en del fel då de upplever att COSMIC som helhet ger möjlighet till 
en bra bild av patienten.  
 
Resultatet visar att läkarna är osäkra att jobba i läkemedelsmodulen. COSMIC skall underlätta 
läkarens arbete men enligt läkarna har det i många fall inte underlättat och vissa känner att 
patientsäkerheten blir åsidosatt då ordinationer främst av infusioner för många läkare är 
obegriplig, att ApoDos inte är kopplat till COSMIC vilket medför att det i många fall inte 
finns en i gemensam läkemedelslista och att viktiga provsvar är svåra att hitta i en lång 
ostrukturerad lista. Att läkare upplever, speciellt inom slutenvården, stora bekymmer med 
ordination av infusioner skulle kunna avhjälpas till en viss del om COSMIC ger läkaren 
återkoppling då fel doser ordineras och om tillvägagångssättet att blanda en infusion 
”ledsagas” av COSMIC med hjälptexter. Om detta inte går att åtgärda i närtid så måste strikta 
rutiner/mallar tas fram och användas för att patientsäkerheten inte skall bli lidande och för att 
effektivisera läkarnas arbete. Cambio kan inte tillgodose att koppla ApoDos med COSMIC då 
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detta beslut ligger hos annan huvudman men skulle behöva integrera mer stöd och 
återkoppling av COSMIC vid ordination.  
 
De brister som omnämnts under intervjuerna på olika nivå och inom olika områden kan 
kanske ibland ses som ”småsaker”. Småsaker irriterar, ger ofta en negativ attityd och stjäl tid. 
Alla brister måste sättas in i sitt sammanhang med krav på logik och konsekvens. Härigenom 
kan hög patientsäkerhet uppnås. Strävan för ett journalsystem måste vara att läkarna känner 
att det är lättare att själv hantera data in och ut ur COSMIC än att delegera uppdraget till en 
kollega eller annan vårdpersonal. Varje specifikt förbättringsområde bör synas noggrannare 
vid en fördjupad användbarhetsanalys. 
 
Målet måste vara att genom åtgärder i COSMIC öka användarvänligheten och 
användbarheten så att systemet blir självinstruerande och att behovet av separat utbildning 
minskar. Möjlighet finns att under interimstiden använda sig av kollegialt lärande inom 
landstingen. Det är inte rimligt att acceptera ”nödlösningar” som läkarna och deras kollegor 
tar för att ”verkligheten” inte går att skapa i COSMIC. COSMIC måste vara förutsägbart och 
säkert. Utöver förbättringar av funktionaliteten då läkaren bör medverka så behövs 
information och utbildning om systemets befintliga möjligheter men som läkarna i vissa fall 
inte känner till.  
 
Det ter sig nödvändigt att hitta rutiner för kontinuerliga förbättringar eftersom kraven och 
förväntningarna på datorjournalen ökar allt mer både från myndigheter och användare. Bland 
annat så finns krav på en alltmer strukturerad journal vilket innebär att graden av flexibilitet 
måste minska. Den framtida journalen kommer att göras tillgänglig att läsa för patienter vilket 
ytterligare ökar kraven på ett konsekvent och begripligt språk.  
 
 
 

8. Rekommendation 

Rekommendationerna skrivs allmänt och inte bara till systemägaren Cambio utan även för 
beaktande av landstingen. Detta då utvärderingen inte haft till uppgift att analysera hur och av 
vem/vilka varje förbättringsområde kan åtgärdas.  

 
Utvärderingen rekommenderar att 
 Ta läkarnas frustration på allvar genom att åtgärda de förbättringsområden som 

påtalats och därmed öka läkarnas tillfredställelse och öka patientsäkerheten.  
 Använda denna utvärdering som underlag för att göra produkten COSMIC mer robust 
 Informera läkare och vårdpersonal om de förbättringsområden som påvisats och 

tydligt informera om de som leverantören Cambio inte i egen regi kan åtgärda. 
 Landstingen och dess verksamheter bör se över möjligheten att förändra 

utbildningarna, implementera kollegialt lärande, låta varje verksamhet arbeta fram 
rutiner att synkronisera läkarnas respektive annan vårdpersonals användning av 
COSMIC.  

 Kontinuerligt följa upp/utvärdera användningen av COSMIC på ett systematiskt sätt i 
samspel med vårdpersonal. 

 
 



Utvärdering – Läkares användning av COSMIC vid tre scenarier   

 

  26(27) 

9. Bilaga 1. 
 
 
Enkät - Utvärdering av läkares användning av COSMIC 
 
Datum: 
 
1. Landsting 
 Kronoberg □  
 Kalmar □ 
 
2.  Överläkare □ 
 Specialist  □ 
 ST läkare □  
 AT läkare □  
 Annat  _________ 
 
3. Födelseår      
      
  
4. Har du arbetat med annat digitalt journalsystem innan COSMIC? 
 Ja □  
 Nej □ 
 
5. Hur många utbildningsdagar på COSMICsystemet har du gått fram till nu? 
 <1 □ 
 1-2 □ 
 3-4 □ 
 >4 □ 
 
6. Hur var utbildningen upplagd?  

Per process/fall □ 
Per modul □ 

 
7. Erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling i COSMIC? 
 Ja □  
 Nej □ 
 
8. Har du gått? 
 Ja □  
 Nej □ 
 
 
9. Hur stor del av dagen arbetar du i COSMIC?   
 
0%______25_______50______75____100% 
 
 
10. Hur stor del av denna tid i COSMIC går åt till ”icke produktivt arbete”? 
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0%______25_______50______75____100% 
 
 
11. Hur upplever du supporten på COSMIC?  

Tillgänglig □ 
Snabb □ 
Kompetent □ 
Vet ej □ 

 
12. Skriver du avvikelserapporter när du upptäcker brister/fel i COSMIC? 
 Ja □  
 Nej □ 
 
 
13. Är du aktiv att medverka i förbättringsarbetet med COSMIC/COSMIC gruppen 
internt? 
 Ja □  
 Nej □ 
 Delvis □ 
 

 
 

 


