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Ett 90tal distriktsläkare och 
Stläkare i allmänmedicin i 
Jönköping kritiserar i ett öp
pet brev till landstinget jour
nalsystemet Cosmic. Införan
det har lett till en rad 
försämringar av  patientsä
kerheten, menar man.

Kritiken handlar om att jour-
nalsystemet Cosmic införs på 
bred front i landstinget i Jön-
köpings län utan att man ta-
git fasta på de många syn-
punkter som framkom i det 
pilotprojekt där systemet in-
fördes på tre vårdcentraler. 
Problemen var så många att 
samtliga fackliga organisatio-
ner reserverade sig mot att 
införa systemet i hela lands-
tinget.

– Ett stort problem är att 
det är så tidsödande, svårma-
növrerat och ologiskt upp-
byggt. Det leder till risk för att 

patienter förväxlas och att 
man lätt avstår från att söka 
information eftersom den lig-
ger dold i systemet, säger Sas-
kia Bengtsson, distriktsläka-
re på Bankeryds vårdcentral 
och en av undertecknarna.

Läkarna protesterar också 
mot att landstingsledningen 
lägger skulden för de problem 
som finns på användarna.

– Inställningen när man 
kommunicerat med befolk-
ningen och personalen har 
varit att om man bara har en 
positiv attityd så går det bra.

Landstingets hälso- och sjuk-
vårdsdirektör Mats Bojestig 
medger att det kan uppstå pa-
tientsäkerhetsrisker i sam-
band med att man byter jour-
nalsystem.

– När folk är ovana vid sy-
stemet uppstår alltid risker. 
Jag tror inte att det finns ett 

sätt att helt undvika det, utan 
man måste vara vaksam.

Han menar också man lyss-
nar på de förslag till förbätt-
ringar som kommer, men att 
det tar tid att genomföra dem 
eftersom man måste samord-
na med övriga landsting som 
också har Cosmic.

– Det kanske upplevs som 
att vi skuldbelägger läkarna 
när vi säger att vi inte kan ar-
beta fortare, men jag känner 
inte igen att vi använt ett så-
dant språk.

Läkarna kräver nu en föränd-
rad inställning från de ansva-
riga.

– Det viktigaste är att man 
tar fram en handlingsplan för 
att minska onödiga moment i 
Cosmic så att det blir mer tid 
över till patienterna, säger 
Saskia Bengtsson.

Michael Lövtrup

n aktuellt Ny ordförande för 
tung utredning
Regeringen har 
utsett Gunnar 
Axén (M) (bil-
den) till ny ord-
förande för So-
cialförsäkrings-
utredningen (S 
2010:04). Den parlamenta-
riska kommittén tillsattes i 
våras och ska se över sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkring-
arna. Syftet är att skapa lång-
siktigt mer hållbara sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringar 
och samtidigt öka sysselsätt-
ningen.

Utredningen ska slutredovi-
sas senast 15 maj 2013. Ett 
delbetänkande med nya reg-
ler för beräkning av sjukpen-
ninggrundande inkomst, ba-
serad på historiska inkom-
ster, ska lämnas nästa höst.

Den tidigare ordföranden 
för utredningen, Ulf Kristers-
son (M), har blivit socialför-
säkringsminister.  n

Säsongens första 
influensafall
Säsongens fem första influ-
ensafall i Sverige rapportera-
des under vecka 44. Det rör sig 
om tre fall av influensa B och 
två fall av influensa A/H3N2. 
Smittskyddsinstitutet varnar 
särskilt för den senare stam-
men, som inte har cirkulerat i 
Sverige på ett par år och dess-
utom har förändrats ganska 
mycket i sin ytstruktur, vilket 
gör att personer som smittats 
av tidigare varianter bara har 
begränsad immunitet. Vacci-
nation mot influensa är därför 
extra viktigt i år. Vinterhalvå-
ret 2008–2009 orsakade A/
H3N2-influensa ca 2 500 per-
soners död i Sverige. n

Offentlig vård 
knappar in
Sju av tio invånare i Sverige är 
nöjda med den sjukvård som 
ges i landet, enligt en mätning 
av Svenskt Kvalitetsindex 
2010 på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och landsting, 
SKL. Privat vård får något 
bättre värden, med 74,4 pro-
cent nöjda »kunder«, jämfört 
med offentlig vård, som får 
70,7 procent.

Privat vård har dock tappat 
ett par procentenheter sedan 
toppåret 2008, då 76,3 av de 
patienter som uppsökt privat 
vård uppgav sig vara nöjda 
eller mycket nöjda, medan 
offentlig vård successivt 
knappar in på det upplevda 
kvalitetsgapet. n

Jönköpingsläkare  
protesterar mot Cosmic

region Skånes fullmäktige 
har återremitterat ärendet 
om att fusionera universitets
sjukhusen i Malmö och Lund. 
regionstyrelsen får i uppgift 
att skyndsamt utvärdera vad 
som hittills hänt i ärendet om 
sjukhussammanslagning. 
Facken ska nu få en möjlighet 
att yttra sig.

Det var i oktober som kam-
marätten efter en anmälan 
från två privatpersoner be-
slöt att upphäva beslutet från 
november 2009 om att slå 
samman sjukhusförvaltning-
arna för universitetssjukhu-
sen i Lund respektive Malmö. 
Ärendet hade inte kungjorts 
korrekt. Allmänheten hade 
inte fått någon möjlighet att 
sätta sig in i frågan, påpekade 
kammarrätten i Malmö.

Vid ett 
fullmäktige-
möte i början 
av inneva-
rande månad 
beslöt Regi-
on Skånes 
fullmäktige 
att återre-
mittera hela 
ärendet till regionstyrelsen, 
som nu »skyndsamt ska redo-
visa och utvärdera« hur sam-
manslagningen av de båda 
sjukhusförvaltningarna ge-
nomförts hittills.

region Skåne har överklagat 
kammarrättens beslut, med-
an Socialdemokraterna med-
verkat till att facken ska ges 
möjlighet att fördjupa sig i 
ärendet för att kunna påverka 
den fortsatta processen med 

sammanslagningen, enligt 
uppgifter i skånsk lokalpress 
samt Region Skånes webb-
plats.

Lars Nevander, ledamot i cen-
tralstyrelsen och överläkare 
vid barn- och ungdomspsyki-
atriska kliniken, Universi-
tetssjukhuset i Lund, tolkar 
inviten som en inbjudan med 
armbågen:

– Facken ska få uttala sig 
om vad de tycker om konse-
kvenserna av hittills genom-
förda förändringar. Däremot 
är vi inte inbjudna att sam-
verka kring nya beslut.

– Det finns inget i dagsläget 
som talar för annat än att det 
handlar om en formell pro-
cess men med precis samma 
innehåll som tidigare.

Marie Närlid

Bakläxa nummer två  
för skånsk sjukhusfusion
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