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Svar på interpellation från Malin 
Wengholm, Moderaterna - Hur säkerställs 
att de åtgärder referensgruppen för BOS 
har kommit fram till blir åtgärdade innan 
införandet faktiskt blir av? 
I en interpellation från Malin Wengholm, Moderaterna, ställs frågorna: 

- Hur säkerställs att de åtgärder referensgruppen för BOS har kommit fram till blir 

åtgärdade innan införandet faktiskt blir av? 

- Anser regionstyrelsens ordförande att vi med anledning av referensgruppernas 

synpunkter bör avvakta att påbörja övergång till COSMIC BOS och fortsätta 

använda WEADD ROS till COSMIC BOS utvecklats mer? 

 

 

Cosmic Bos är inget halvfärdigt system. Det används idag av Region Uppsala, 

Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Värmland, Region Västmanland och 

Region Jämtland/Härjedalen samt Capio St.Göran i Stockholm. Flera har använt 

systemet under flera år och upplever Cosmic Bos som en stabil och välfungerande 

del av Cosmic. Det finns dock utvecklingsbehov som framförallt Region 

Jönköpings län och Region Östergötland har påpekat eftersom vi har ett annat 

system med en del andra funktioner.  

 

Redan i maj 2016 tog regionstyrelsen beslut om att använda Cambio Cosmics 

moduler. Ett sammanhållet system ger fördelar i funktionalitet, 

informationssäkerhet och är mer kostnadseffektivt. Vid budgetberedningen 2016-

09-05 presenterades planen kring remiss och svar, samt att införandet av Cosmic 

BOS behövde en budgetförstärkning på 14,4 miljoner kronor. I skrivelse: IT-

utveckling samt IT-drift i budget- och verksamhetsplan 2017 (RJL 2016/374), finns 

beskrivningen:  
 

”I det förlängda underhållsavtalet för Cosmic ingår BOS i produktsviten, varför 

det inte heller längre är ekonomiskt försvarbart att bekosta två remiss- och 

svarslösningar i regionen. Övergången kommer att ske i samverkan med Region 

Östergötland. En övergång till Cosmic BOS kräver ett stort arbete, vilket gör att 

den ekonomiska effekten kommer på längre sikt.”  
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Övergången till Cosmic BOS ska ske så patientsäkert som möjligt och med så lite 

belastning på medarbetarna som möjligt, samtidigt är det jobbigt att byta IT-

system oavsett hur bra eller dåligt det gamla eller nya systemet är. 

Referensgruppens uppdrag är att medverka till att finna bästa möjliga 

funktionalitet i vårt gemensamma journalsystem utifrån givna förutsättningar som 

tidsaspekt, utvecklingsmöjlighet, ekonomi och patientsäkerhet. Av de 

identifierade gap som framkom i verksamhetsanalysen från hösten 2016 har flera 

redan åtgärdats eller hanteras på annat sätt i Cosmic, och fram till den planerade 

starten i november fortsätter detta arbete. Några områden kommer finnas kvar att 

åtgärda i Cambios utvecklingsprojekt och i väntan på att detta finns på plats 

kommer rutiner att tas fram för att ändå kunna hantera dessa frågor så säkert och 

smidigt som möjligt. Införandet kommuniceras till berörda medarbetare och 

utbildning för berörda medarbetare ges fortlöpande.  

 

Nej, vi ser i Koalition för Region Jönköpings län ingen anledning att politiskt 

agera för att avbryta övergången till Cosmic BOS. Styrguppen där samtliga 

sjukvårdsdirektörer, IT-direktör, systemägare samt chefläkare ingår, bevakar och 

godkänner alla aktiviteter, samt tidplanen i projektet med avstämningar varje 

månad för att säkra att de åtgärder som behövs inför start blir åtgärdade. Besluten 

tas utifrån patientsäkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet.        

 

Jag och Koalitionen för Region Jönköpings län har förtroende för att ansvariga 

tjänstemän med hjälp av styrgrupp och referensgrupp hanterar synpunkter för ett 

införande som tillgodoser så väl patientsäkerhet som arbetsmiljö och tillgång till 

nya funktioner i Cosmic. Information ges även fortlöpande till fackliga 

organisationer, främst i central samverkansgrupp eftersom införandet berör flera 

verksamhetsområden.  

  

Eftersom Region Jönköpings län idag inte har Cosmic BOS finns ett antal 

funktionella gap i Cosmic, med exempelvis översikter, analysytor, signeringslistor 

som saknar information från klinisk kemi, röntgen etc. Det pågår också en stor 

satsning för fortsatt utveckling av vårdinformationshanteringen i Cosmic som 

innebär att det administrativa arbetet ska kunna underlättas med bättre översikter, 

beslutstöd och möjlighet till lokal uppföljning. Skulle vi avvakta med övergången 

till Cosmic BOS kommer Region Jönköpings län inte kunna ta del av stora delar 

av denna satsning, och gapet till vad vi skulle kunna göra skulle växa ytterligare.    

 

Ett utvecklingsprojekt är påbörjat på Cambio för att utveckla Cosmic BOS 

ytterligare med delar av det som vi från Region Jönköpings län önskar som 

förbättringar.  

  

 

 

Maria Frisk 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


