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 Kronobergs län 



Sverige och Kronoberg 

Kronoberg: Strategi sedan 90-talet 
med en gemensam journal och vi 
inväntade lösningen 

http://www.vardanalys.se 



Vårdanalys rapport 2015 



 Region Kronoberg 

• 32 vårdcentraler, varav 11 privatdrivna  

• 2 sjukhus, Växjö och Ljungby  

• 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården  

• Vuxen-, samt barn- och ungdomspsykiatri 

• Rättspsykiatrisk regionklinik  

• 189 000 invånare i länet 

• 8 kommuner (av totalt 292 i Sverige) 

 

• 5 781 anställda med över 50 olika yrken 

• Medelålder 46,1 år 

• 77,9 % av medarbetarna är kvinnor 



Lessebo kommun 

• 8 300 innevånare 

• 1 Vårdcentral  

• 4 Äldreboenden   

• Använder Cosmic 
• Samordnad vårdplanering (Link) 2007 

• Patientjournal 2010 

• Elevhälsa 2014 

• Sammanhållen journal  
 



Ansvar kommun - region 

 

• ÄDEL 1992 Landstingen            kommunerna 

 
• ansvaret för vård och omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta i särskilt boende 
• öppnade för möjligheten att ta över även hemsjukvård i 

ordinärt boende 
 

• 1997 ansvar för hemsjukvård till alla, oavsett ålder 
och boendeform 

 
 
 

 

             



Vår strategi … 

Ett sammanhållet omhändertagande - där 
verksamhetsgränser eller huvudmannaskap 
inte utgör ett hinder för samverkan  
Använda tekniken – lagligt 
 
 
 
Patientens väg ska vara utan ”vägbulor” 
Osynliggöra gränser … utmaning! 
 
 
 



Kronobergs kommuner och Cosmic 

Ett gott samverkansklimat och en 
välfungerande vårdplanering 

  Infört COSMIC för  

  

 

Kommun 

 

 

Invånare (ca) 

 

Samordnad 

vårdplanering 

HSL-

dokumentation Elevhälsovård 

Alvesta 19 500 2007 - 2012 

Lessebo 8 300 2007 2011 2014 

Ljungby 27 500 2007 2010 2016 

Markaryd 9 500 2007 2007 2016 

Tingsryd 12 200 2007 - - 

Uppvidinge 9 200 2007 2011 2015 

Växjö 87 000 2007 - 2013/2014 

Älmhult 16 000 2007 2011 2013 



• Resursplanering inkl SMS 

• Vårdadministration 

• Skanning (lokal) 

• Meddelande mellan personal 

• Läkemedel  

• Vårddokumentation inkl diktering 

• Vårdplan 

• Samordnad vårdplanering (Link) 

• BoS (kemi, mikro, rtg, fys, pat/cyt) 

• Remiss konsultation 

Funktioner i Cosmic som stöd i samverkan 
• Mödravård, förlossning, BB 

• Barnhälsovård 

• Elevhälsa 

• Operationshantering 

• Processtöd för psykiatri 

• Stöd för akutprocessen 



Uppföljning av primärvården 



Uppföljning av primärvården 



Samordnad vårdplanering i praktiken 

   Vårdcentral Sjukhus Kommun 

Inskrivningsmeddelande 

Kallelse till vårdplanering 

Bemanna 

Fastställande av en 

gemensam vårdplan 

Utskrivningsmeddelande 

Bemanna 

Urval personer 

Kvittering 

Möjlighet att läsa varandras journal  



Patientjournalen i praktiken 

• Samtycke att ta del – grunden 

• Linnea är nu hemma – hon minns inte om hon 
skulle följas upp via sin vårdcentral? 

• Distriktssköterskan kan direkt läsa i journalen - att 
”ja” du kommer att kallas till vårdcentralen för EKG. 

• Distriktssköterskan ska dela upp läkemedel – de 
räcker inte- Linnea är osäker på om det finns giltigt 
recept? 

• Distriktssköterskan kan direkt läsa i journalen och se 
förskrivningen. 

 



Positiva effekter med gemensam journal 

Gemensam journal 

• Tillgång till rätt information när jag behöver den 

• Gemensam läkemedelslista och vaccinationslista 

• Minskade provtagningar och remisser 

• Enhetlighet i dokumentation 

• Förenklad kommunikation med meddelande och chattfunktion i realtid 
 

Samordnad vårdplanering 

• Säker utskrivning och flytt mellan vårdgivare 

• Behovet av fysisk vårdplanering har minskat 

• Snabbare förlopp, idag 2,28 dagars väntan i snitt 
 

IT 

• Gemensam förvaltning, drift och support 

 

 

 



Hur får vi samverkan att fungera 

• Länets gemensamma ledning inom vård- och 
omsorg är enade och vi har styrande 
samverkansavtal 
 

• Gemensam förvaltningsorganisation som tar fram 
gemensamma rutiner 
 

• Samordnare som hjälper ”alla” 
 

• Aktiv avvikelsehantering leder till ständiga 
förbättringar av processerna 
 

• Vilja och engagemang !   



Utmaningar och framtid 

• Lagstiftning behöver ses över för att stödja och 
förbättra  samverkan mellan hälso- och 
sjukvården och socialtjänst i kommunerna 
 

• Organisationsförändringar som storregioner i 
Sverige 
 

• Invånartjänster som stödjer öppenhet och 
samverkan med patienten 

 

 



Nationella eHälsotjänster 

Region Kronoberg erbjuder kommunerna hjälp med 
anslutning i samma omfattning som vi ansluter oss. 

 

Exempel: 

• Nationell patientöversikt (NPÖ) 

• Journal via nätet 

• Webbtidbokning 

 
 



Säkerhetstjänster 
• Sammanhållen journalföring  
 Information till användare och invånare 
 

• Säker autentisering med SITHS-kort 
 Kortadministration 
 

• Loggkontroll 
 Säkerställa att rutin för kontroll efterföljs 
 

• Spärrhantering 
 Regionen utför spärr i nationell spärrtjänst 



Tack för oss! 


