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1. Sammanfattning 
Projekt MedNet, Landstinget i Västmanland, har pilotinfört vårdinformationssystemet 
Cosmic. Det övergripande målet för MedNet är att inom hela landstinget anskaffa och införa 
ett gemensamt IT-stöd för vårdgivarens hantering av patientinformation vilket även innefattar 
en klinisk portal.  
Pilotinförandet av Cosmic startade i april 2008. Pilotdriften skedde vid Sala närsjukhus samt 
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Västmanland. Dessa kliniker har gått från 
pappersjournal till datorjournal. 
 
Landstinget i Västmanland uppdrog åt eHälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar, att utvärdera 
om slutanvändarna (vårdpersonalen) tycker att Cosmics funktionalitet är tillfredställande. 
Pilotdriften hade vid utvärderingens start pågått i sju månader.  
 
Datainsamling skedde via intervjuer och enkät. Enkäten bestod till största del av frågor i 
påståendeform som besvarades på en sexgradig instämmandeskala. Enkäten sändes ut som 
webbenkät. Urvalet var alla slutanvändare, dvs. all vårdpersonal på de två pilotklinikerna. Då 
svårigheter uppkom med distributionen av enkäten sändes enkäten ut även i pappersform till 
de som efterfrågade detta. Svarsfrekvensen var 68%. Bortfallet berodde sannolikt mest på 
svårigheter vid nämnda distribution men även att många slutanvändare inte svarade på alla 
frågor.  
 
Slutanvändarna, 70%, tycker att Cosmic stödjer dem på en tillfredställande nivå och 84% vill 
inte gå tillbaka till hur de arbetade tidigare. Dock finns en oro då slutanvändare känner sig 
osäkra att hantera Cosmic, behöver ständig påfyllnad av utbildning och hoppas att bristerna i 
Cosmic ska åtgärdas.  
 
De flesta slutanvändare instämmer i att patientsäkerheten har ökat med hanteringen av 
patientdata i Cosmic, men tycker inte att de fått mer tid över för kontakt med patienter. 
Kommentarerna är tvetydiga då slutanvändare uttrycker att patientsäkerheten ökat i och med 
medicinhanteringen/läkemedelsordinationen i Cosmic samtidigt som andra slutanvändare 
säger att patientsäkerheten minskat pga. att de känner sig osäkra att arbeta i 
läkemedelsmodulen. 
 
Det är stor spridning på svaren på frågorna, vilket kan bero på att slutanvändarna tillhör olika 
kliniker, personalkategorier, arbetar i olika moduler etc. Det har uttryckts en önskan, från 
pilotklinikerna, om fortsatt och kontinuerlig dialog mellan kliniken och projekt MedNet för 
att underlätta den fortsatta implementationen. Detta skulle även kunna minska den spridning 
av uppfattningar som finns. 
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2. Bakgrund 
Projekt MedNet, Landstinget i Västmanland, har pilotinfört delar av leverantören Cambios 
vårdinformationssystem Cosmic. Det övergripande målet för MedNet är att anskaffa och 
införa ett, inom hela landstinget, gemensamt IT-stöd för hantering av patientinformation. 
Detta innefattar även införandet av en klinisk portal.  
 
Pilotinförandet av Cosmic startade i april 2008 och har pågått under sju månader. Piloten har 
skjutits upp vid två tidigare tillfällen, hösten 2006 och vintern 2007. Pilotdriften skedde vid 
Sala närsjukhus samt Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Västmanland. Dessa kliniker har 
gått från pappersjournal till datorjournal. 
 
Inför beslut om breddinförandet av Cosmic uppdrog Landstinget i Västmanland åt 
eHälsoinstitutet att utvärdera om slutanvändarna på de två pilotklinikerna tycker att Cosmics 
funktionalitet är tillfredställande.  
 

3. Mål 
Målet för utvärderingen var att undersöka om användningen av Cosmic på modulnivå 
inklusive samverkan mellan de enskilda modulerna har en tillfredställande nivå för att ett 
breddinförande skall kunna påbörjas. ”Tillfredställande nivå” bestämdes utifrån 
slutanvändarnas (vårdpersonal på de kliniker där pilotdriften sker) subjektiva synpunkter 
baserade på erfarenhet, kunskap och fakta. 
  

4. Utvärderingsobjekt /Avgränsning 
Utvärderingen fokuserar på slutanvändarnas interaktion med Cosmic, inbegripet 
användbarhet, handlingsbarhet och upplevd nytta. Utvärderingsobjektet markerad med ring i 
figur 1, innefattar inte kommunikationsgränssnittet, dvs. vårdprocessen med andra enheter 
inom landstinget eller externt landstinget.  
 
Cosmic består av modulerna Cosmic Patientadministrativa system (PAS) inkluderat 
vårdadministration och resursplanering samt Kliniskt vårdstöd inkluderat 
vårddokumentation, läkemedelslista samt vårdbegäran. Begränsningen är att inget utbyte av 
data via Cosmic med andra kliniker har gjorts under pilotdriften gällande remiss och svar och 
läkemedelslistan.  
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Fig.1 Utvärderingsobjekt. Den yttre rektangeln markerar hela Landstinget i Västmanland 
inklusive enheter, personal och processer. De två inre rektanglarna markerar respektive 
pilotklinik och dess enheter, personal och processer. Utvärderingsobjektet markeras med 
ringen runt slutanvändare och dess interaktion med Cosmic. 
 

5. Genomförande  
Vid ett första möte med uppdragsgivaren i mitten av oktober 2008 diskuterades uppdragets 
omfattning. En projektplan upprättades, bilaga 1, och sändes till uppdragsgivaren för 
godkännande. 
 
Datainsamlingen gjordes via intervjuer och enkät. Uppdragsgivaren planerade och bokade 
intervjuerna som skedde under vecka 43-45. De flesta intervjuerna gjordes med två personer, 
bara i enstaka fall med en person eller fler än två. Intervjuerna tog från en timma till drygt två 
timmar beroende på antal medverkande. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från 
nedskrivna frågor, bilaga 2. Respondenterna var beställare, modulansvariga 
/områdesansvariga inom MedNet projektet och representanter (verksamhetschef, 
projektledare, superanvändare, slutanvändare) från respektive pilotklinik. 
 
Syftet med intervjuerna var att få bakgrundsdata, höra om vilka insatser som gjorts för 
slutanvändarna inför pilotdriften, kriterier för respektive modul som bör vara uppfyllda innan 
breddinförandet startas, samt viktiga frågor att ta med sig till enkätdelen. 
 
Enkäten gick ut till alla slutanvändare på de två pilotklinikerna. Före utskicket av enkäten 
sändes enkätfrågorna till uppdragsgivaren för synpunkter. Enkäten sändes ut via 
eHälsoinstitutets webbenkätssystem till de e-postadresser som listats av uppdragsgivaren. 
Missivbrevet författades av uppdragsgivaren och sändes ut till alla slutanvändare separat 
innan enkätutskicket. Det blev känt att missivbrevet inte nått alla slutanvändare. Det blev 
även känt att desinformation, om att ett selektivt urval gjorts, spridits till vissa slutanvändare. 
Detta orsakade troligtvis ett visst bortfall. 
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Utskicket av enkäten hejdades av landstingets mailserver, troligen spamfiltret, vilket starkt 
påverkade möjligheten att säkert veta hur många slutanvändare som hade möjlighet att 
besvara enkäten. Problemet försökte lösas men då flertalet slutanvändare trots detta påtalade 
att de inte fått webbenkäten sändes enkäten ut även i pappersform till de slutanvändare som 
meddelat att de inte fått någon enkät. Svarstiden var satt till en vecka men förlängdes, i och 
med detta, ytterligare en vecka. 
 

6. Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i en intervjudel och en enkätdel. I enkätdelen återges resultaten i 
ackumulerad form, dvs. sammanställer de två pilotklinikernas resultat, samt har samma 
ordning på frågorna som i enkäten.  

6.1 Intervju 
Intervjuerna var av semistrukturerad, kvalitativ karaktär med syfte att ge en övergripande 
bild över vilka insatser som slutanvändaren hade fått före och under pilotdriften av Cosmic. 
Intervjuerna syftade även att ge grund till relevanta frågor för enkäten.  
 
Data som kom fram från intervjuerna har tolkats och grupperats i kategorier och beskrivs i 
kortfattat format. 
 
Bakgrund 

• Vid upphandlingen av vårdinformationssystemet deltog vårdpersonal, ca 100, med att 
testa och ge synpunkter om de fyra vårdinformationssystem som upphandlingen stod 
mellan, däribland Cambio Cosmic. 

• Få av de modulansvariga var med under kravspecifikationstiden men hade synpunkter 
på att kravspecifikationen inte var skriven efter ett processtänk och inte heller riktigt 
gick att utvärdera efter.  

• De allra flesta modulansvariga/områdesansvariga inom MedNet-projektet har arbetat 
inom vårdverksamheten. 

• Ytterligare en klinik än Sala närsjukhus och BUP var uppe till diskussion att vara 
pilot för Cosmic. Denna klinik skulle tillföra en komplexare vårdprocess med fler 
patientflöden. På grund av olika omständigheter kunde inte denna klinik delta.  

• Piloten drog ut på tiden och har haft två förberedelser och två fallerande pilotförsök.  
 
 

Ledning/styrning 
• Lågt förtroende över vad som sker generellt på Landstinget i Västmanland gällande 

IT strategi men även inom MedNet-projektet. 
• Avsaknad av avtal om vad man tog på sig som superanvändare. 
• Inga tydliga kontrakt mellan projektet och pilotklinikerna om vad projektet kontra 

pilotkliniken ansvarade för före, under och efter pilotdrift.  
• Tydligare och entydiga mål efterfrågades från landstingets ledning, projektledning 

respektive styrgrupp. Mål som man står fast vid och som svarar på t.ex. varför 
införandet av Cosmic inte ska göras i primärvården, vad som läggs i portalen m.m.  
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• Modulansvariga påtalade behov av att kunna lägga ut information och kunna 
kommunicera med slutanvändarna via ett webbgränssnitt, t.ex. att lägga ut manualer, 
införandeplan, övrig projektinformation etc.  

 
Förberedande arbete 

• En verksamhetsanalys per klinik föregick piloten. Detta inkluderade förändring av 
arbetsflöden anpassat till Cosmic, konfiguration av journalmallar, vyer etc. 
Pilotdriften infördes, på vissa enheter, innan ”morgonläget” hade analyserats klart 
och/eller reviderats vilket medförde att arbetsflödet inte var av den kvalitet som var 
planerat inför pilotstart. 

• Flertalet modulansvariga upplevde att verksamhetsanalysen gjordes innan ansvariga i 
MedNet projektet hade tillräcklig erfarenhet av Cosmic för att kunna analysera och 
göra de förändringar som behövde göras i vårdprocessen. 

• Projektgrupperna på klinikerna hade ansvar att förbereda verksamheten och dess 
personal att förändra arbetssätt inför pilotdriften. 

• Införandet av den nya sökordsstrukturen påbörjades i god tid innan pilotdriften av 
Cosmic. En av klinikerna arbetade med att använda sökordsstrukturen på papper upp 
till ett år innan pilotstart.  

• Den, i vissa fall, låga nivån på datorvana vid klinikerna avhjälptes med möjlighet att 
gå kurs innan starten av pilotdriften. Få slutanvändare tog till vara på denna 
möjlighet. 

• Då pilotdriften började flera år efter den första planen så hann personalgrupper på 
pilotklinikerna förändras, bytas ut och/eller sluta.  

• BUP är mycket beroende av Vuxenpsykiatrin där man inte har Cosmic vilket skapade 
problem med signeringar etc. Inför piloten hade man gjort en konsekvensanalys men 
trots denna var man oförberedd på hur detta skulle påverka verksamheten. 

 
Utbildning, träning, instruktioner 

• Modulansvariga och Cambio har utbildat superanvändare som i sin tur utbildat 
slutanvändarna. Till superanvändarna var det sagt att Cambio skulle vara ett stöd 
under hela pilottiden. Detta blev inte fallet 

• Utbildningen har skett på modulnivå och inte scenario och/eller efter patientfall där 
man följer arbetsflöden. Vissa aktiviteter, såsom kassan, har varit svår att lära ut 
innan man hade verkliga ”fall”. 

• Körkort för läkemedelsmodulen krävdes vilket skapade förbittring i läkarkåren. 
• I början av pilottiden var superanvändarna i de flesta fall mer kunniga om respektive 

modul och dess funktionen än modulansvarig inom MedNet-projektet. Detta 
påverkade utbildning och support för slutanvändare och superanvändare. 

 
Feedback/förbättringar under piloten 

• Under pilotdriften har endast smärre förändringar skett i arbetsflöden respektive i 
Cosmic.  

• MedNet-projektet hade inga planerade uppföljningsmöten efter driftstart av piloten 
utan kontakten mellan projektet och kliniken skedde till största del mellan 
superanvändare och modulansvariga. Klinikerna själva hade dock uppföljningsmöten. 

• Det finns ingen strukturerad sammanställning per modul/område för 
förbättringsåtgärder. 
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• Manualer har inte funnits för alla delar under pilottiden. Manualerna är baserade på 
funktioner per modul och följer inget vårdflöde. Oftast används egna anteckningar 
och/eller hjälp från superanvändare. 

• Ibland saknas förståelse mellan vad som skall vara standard i systemet och vad som 
alla kliniker var för sig måste kunna konfigurera för att få en hanterbar arbetsmiljö. 

 
Mål och riktlinjer innan breddinförandet 

• Pilotklinikerna var kliniker med mindre komplexa flöden, dvs färre patienter och ex. 
ingen akutmottagning, viket medför mindre mängd data. Tvivel finns att dessa två 
kliniker inte ger det test som man behöver inför ett breddinförande. 

• Kravspecifikationen är inte skriven efter de vårdprocesser Cosmic skall integreras i, 
utan är mer skriven på modulnivå, varför den i liten grad kan användas som underlag 
att validera mot. 

• Det finns i och med avtalet med Cambio en prioritetslista över vilka krav som ska 
förverkligas innan breddinförandet. Flera krav som skall vara fungerande innan 
breddinförandet har ännu inte tillgodosetts. 

• Utdata blev möjligt att testa först i slutet av pilotperioden. Detta har inte berott på 
Cosmic utan länken till verksamhetsdatabasen.  

• Buggar som ligger hos Cambio måste lösas. 
• Många manualer är inte klara. Manualer som finns ute på klinikerna är i behov av 

uppdateringar.  
• Det är viktigt att Cosmic är ett verksamhetsstödjande system där tillgänglighet, 

användbarhet och nytta är viktiga parametrar för att fortsätta med breddinförande. 
• Man kan i Cosmic hoppa över fält som egentligen borde vara tvingande. Landstinget 

har inte möjlighet själva att konfigurera detta utan detta kan göras enbart av Cambio.  
 
Övrigt 

• Läkemedelsmodulen har skapat problem då delar av läkargruppen upplevt den som 
patientosäker och svår att hantera i det kliniska arbetet.  

• Man får inte ut allt som man vill kunna läsa på en utskriven remiss. 
• Kallelser har inte blivit konfigurerade på det sätt som var sagt och fungerar dåligt. 
• Det finns ingen tydlig bild över var man är folkbokförd vilket medför att 

”medlemskravet” inte är klart. 
• Man behöver manuellt starta Intelligence pumparna varje dag vilket medför att man i 

statistiken kan missa patienter från annat län som bara varit ”inskrivna” under dagen.
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6.2 Enkät 
Enkäten baserades på tjugo påståenden samt några frågor med öppna svar. Påståendena 
besvarades genom att man på en sexgradig skala fick markera instämmandegrad. Det gavs 
möjlighet att kommentera svaren.  
 
Webbenkäten sändes ut till totalt 227 slutanvändare, 101 från Sala närsjukhus och 126 från 
BUP. Då distributionen via landstingets mailserver inte på ett tillförlitligt sätt kunde 
distribuera enkäten sändes enkäten även ut i pappersformat till de som påtalade att de inte fått 
webbenkäten. Totalt besvarade 154 slutanvändare enkäten, 116 webbenkäten och 38 
pappersenkäten. Svarsfrekvensen var 68%  men går inte att säkert fastställa pga. den ovan 
nämnda incidenten vid distributionen.  
 
Alla slutanvändare besvarade inte alla frågor vilket medför att man ska beakta antalet 
respondenter vid avläsning av procenttalen. Tio slutanvändare hade inte använt Cosmic och 
besvarade därför inte enkäten i sin helhet. Förhållandevis många slutanvändare svarade ”vet 
ej” på några frågor. Kommentarerna har kategoriserats och återges i sammanfattande format. 
På liknande sätt har de öppna frågorna bearbetats. 
 
Av totalt 144 slutanvändare som besvarade frågan vilken arbetsplats de tillhör jobbade 63 på 
Sala närsjukhus och 81 på BUP. Svarsfrekvensen per klinik är 62% (Sala närsjukhus) 
respektive 64% (BUP). 77% av slutanvändarna använder internet privat för att handla eller 
utföra bankärenden. 
 
Totalt 130 kvinnor och 16 män besvarade frågan om kön. Åldersklassen 50-64 år dominerade 
med 52% av slutanvändarna, följt av klassen 35-49 år med 37%. De två övriga klasserna 
omfattade 7% respektive 4% av slutanvändarna, se fig.2. 
 
Tolv superanvändare har besvarat enkäten, 5 på Sala och 5 på BUP. De resterande två har 
inte besvarat vilken klinik de tillhörde.  
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Fig.2 Figuren visar åldersfördelningen per kön av de 134 slutanvändare som besvarat 
frågorna om kön och ålder.  
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67% av 145 slutanvändare arbetar aktivt mer än 1 timma dagligen i Cosmic. 27% arbetar mer 
än 3 timmar, figur 3. 
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Fig.3 Figuren visar hur många timmar per dag de 145 slutanvändarna arbetar aktivt i 
Cosmic. 
 
 
Nedan följer resultat på de påståenden som besvarades på en sexgradig instämmandeskala. I 
texten nedan står ”i hög grad” för de som instämt i grad 4-6 och ”i låg grad” för de som 
instämt från grad 1-3. I figurerna återges alla instämmandegrader. 
 
 
Jag har fått tillräckligt med information för att kunna använda Cosmic i mitt arbete. 
(Fig.4) 
140 slutanvändare besvarade frågan och 73% instämde i hög grad att de fått tillräckligt med 
information. Kommentarerna uttryckte att man behöver ständig påfyllnad och uppföljning då 
det annars blir för mycket information komprimerat. 
 
 
Jag har fått tillräcklig utbildning för att kunna använda Cosmic i mitt arbete. (Fig. 4) 
Av 141 slutanvändare instämde 69% i hög grad att de fått tillräckligt med utbildning för att 
kunna använda Cosmic i sitt arbete. Kommentarerna beskrev att det var svårt att ta till sig 
utbildning när man inte använt Cosmic alls eller bara lite, för kort och komprimerad 
utbildning, för lite träning och känsla av att mycket var oklart då även modulansvariga och 
superanvändarna inte hade tillräckligt med kunskap om alla funktioner.  
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Fig.4 Figuren visar vilken instämmandegrad slutanvändarna markerat angående om de har 
fått tillräckligt med information respektive utbildning för att kunna använda Cosmic i sitt 
arbete. 
 
 
Inför pilotdriften var verksamheten som jag tillhör tillräckligt förberedd för att förstå 
hur Cosmic ska användas i verksamhetens dagliga arbete. (Fig. 5) 
Av 133 slutanvändare instämde 47% i hög grad och 45% i låg grad att den verksamhet de 
tillhör var tillräckligt förberedd inför användningen av Cosmic. 8% svarade ”vet ej”. 
Kommentarer var att ”alla var beredda men att faktum var att man inte var det när det väl 
skedde”. Man förstod inte arbetets omfattning, svårigheter, arbetsflödenas behov av 
justeringar, kontinuerliga ändringar etc. 
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Fig.5 Figuren visar de 122 slutanvändarnas instämmandegrad per klinik om verksamheten 
var förberedd vid införandet av Cosmic. 
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Under pilotdriften har jag på ett tillfredställande sätt fått vägledning via manualen för 
att kunna använda Cosmic i mitt arbete. (Fig. 6) 
Av 139 slutanvändare instämde 64%  i hög grad att de på ett tillfredställande sätt fått 
vägledning via manual i sitt arbete med Cosmic. Kommentarerna visar på ojämn kvalitet på 
manualerna, att det inte finns manualer till allt, att slutanvändarna hellre använder egna 
anteckningar, att det är svårt att hitta och följa manualen och att den behöver uppdateras. 
 
 
Under pilotdriften har jag på ett tillfredställande sätt fått vägledning av 
superanvändare för att kunna använda Cosmic i mitt arbete. (Fig. 6) 
Av 141 instämde 79% i hög grad att de på ett tillfredställande sätt fått vägledning i sitt arbete 
med Cosmic av superanvändarna. Kommentarerna uttrycker att det behövs fler 
superanvändare, att de ibland ger olika besked men att de varit slutanvändarnas ”räddning”. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Instämmer
inte alls

2 3 4 5 Instämmer
helt

pr
oc

en
t

manual

superanvändare

 
Fig.6 Figuren visar slutanvändarnas instämmandegrad om de fått tillfredställande 
vägledning via manualen kontra superanvändarna. 
 
 
Mitt arbetsflöde har förändrats i och med införandet av Cosmic. (Fig. 7) 
107 av 142 slutanvändare, dvs. 75%,  hade fått förändringar i sitt arbetsflöde vid införandet 
av Cosmic. Tretton slutanvändare svarade ”vet ej”. 
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Fig.7 Figuren visar antalet superanvändare som har förändrat sitt arbetsflöde eller inte inför 
införandet av Cosmic. 
 
 
Förändringarna som gjorts av mitt arbetsflöde är väl fungerande. (Fig. 8) 
Av 132 slutanvändare instämde 50% i hög grad att deras arbetsflöde är väl fungerande. 8% 
svarade ”vet ej”. Kommentarerna uttrycker att det, i vissa fall, tar mer administrativ tid vilket 
missgynnar tid med patient medan andra svarar att de har sparat tid. Ständig utveckling av 
Cosmic gör att arbetsflödena måste förändras, oklarheter om hur man ska förändra – olika 
personer gör olika, verksamhetsanalysen var bristfällig. 
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Fig.8 Figuren visar instämmandegrad för de 132 slutanvändare som svarade på om deras 
förändrade arbetsflöde är väl fungerande. 
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Jag kan i Cosmic dokumentera det jag behöver för mitt arbete. (Fig.9) 
Av 141 instämde 64% i hög grad att de i Cosmic kan dokumentera vad de behöver. Många 
kommenterade att sökorden inte är anpassade efter deras sätt att föra journal, det var oklart 
vilka sökord som ska användas, för många sökord etc. Slutanvändarna kan dokumentera men 
vet inte alltid var vilken information ska stå, svårt att välja rätt mall. Kallelser och 
diabeteslistan fungerar inte. 
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Fig.9 Figuren visar instämmandegrad för de 141 slutanvändarna om de tycker att de kan 
dokumentera det de behöver i Cosmic. 
 
 
Det jag dokumenterar i Cosmic stödjer mitt arbetsflöde. (Fig. 10) 
Av 123 superanvändare instämmer 58% i hög grad att det de dokumenterar i Cosmic stödjer 
deras arbetsflöde. 5% svarade ”vet ej” . Kommentarerna påpekar att många ”klick” behövs 
för att dokumentera i Cosmic, svårigheter att dokumentera när slutanvändaren är i patientens 
hem och inte har tillgång till dator, att stavningsprogrammet är ”under all kritik”, att det är 
skönt med datorjournal och att det är ”ok” men att det inte är färdigt. 

0

5

10

15

20

25

30

Instämmer
inte alls

2 3 4 5 Instämmer
helt

Vet ej

pr
oc

en
t

 
Fig.10 Figuren visar instämmandegrad för de 123 slutanvändarna om de tycker att 
dokumentationen i Cosmic stödjer deras arbetsflöde. 
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Jag kan via Cosmic få den information som jag behöver för mitt arbete. (Fig. 11) 
Av 140 slutanvändare instämde 67% i hög grad att de av Cosmic får den information de 
behöver för sitt arbete. Kommentarer är att de fortfarande har svårt att hitta, svårt att få 
överblick, mycket finns men väsentliga delar saknas (kallelser, möjlighet till statistisk 
beräkningar, längd-viktkurva), måste fortfarande leta information på andra ställen.  
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Fig.11 Figuren visar instämmandegrad för de 140 slutanvändarna om de tycker att de av 
Cosmic får den information de behöver 
 
Jag hittar lätt den information jag behöver i Cosmic. (Fig. 12) 
Av 139 slutanvändare instämde 59% i hög grad att de i Cosmic hittar den information de 
behöver. Kommentarerna pekar på utskrifter som man blir förvirrad av, svårt att söka när 
man inte kan sökorden, man hittar men det krävs många knapptryckningar, hög 
inlärningströskel, förslag har lagts att utbilda i processtänk/arbetsflöde och att bygga om 
dokumentmallarna att följa en åtgärdskedja. 
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Fig.12 Figuren visar instämmandegrad för de 139 slutanvändarna om de i Cosmic lätt hittar 
den information de behöver. 
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Via Cosmic får jag det stöd jag behöver för att fatta beslut i mitt arbete. (Fig. 13) 
Av 128 slutanvändare instämmer 64% i hög grad att de genom Cosmic får det stöd de 
behöver för att fatta beslut i sitt arbete. 5% svarade ”vet ej” . Kommentarerna visar i många 
fall att frågan misstolkades. Kommentarer som dock noterades är att Cosmic känns bristfällig 
för diabetesvården, att barnets historia fortfarande är på papper, att remiss och svar saknas, 
att överskådlig väntelista saknas. 
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Fig.13 Figuren visar instämmandegrad per klinik om de 128 slutanvändarna tycker att de via 
Cosmic får det stöd de behöver för att fatta beslut i sitt arbete. 
 
Via Cosmic kan jag ta fram de översikter jag behöver. (Fig. 14) 
Av 135 slutanvändare instämmer 60% i hög grad att Cosmic gav dem de översikter som de 
behöver. 5% svarade ”vet ej” . Kommentarerna visar på att det inte går, är svårt eller behövs 
mer utbildning att ta fram de översikter slutanvändarna behöver. Behov av översikter med 
kombination av olika värden, ex. läkemedelsdosering och lab.svar, översikter till ronder, 
blodsockervärden, planerade vårdåtgärder. 
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Fig.14 Figuren visar instämmandegrad från de 135 slutanvändarna som svarade på om de 
ur Cosmic kan ta fram de översikter de behöver.  
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Dubbeldokumentation har minskat i och med införandet av Cosmic. (Fig. 15) 
Av 121 slutanvändare instämmer 37% i hög grad att dubbeldokumentationen har minskat. 
16,5% svarade ”vet ej”. Kommentarerna säger att det dras ut arbetskopior och att man 
dubbeldokumenterar ”för säkerhets skull”. 
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Fig.15 Figuren visar instämmandegrad från de 121 slutanvändarna som svarade på om 
dubbeldokumentationen har minskat i och med införandet av Cosmic. 
 
 
Jag har fått mer tid över för kontakt med patient. (Fig. 16) 
Av 135 slutanvändare instämmer 12% i hög grad att de fått mer tid över för kontakt med 
patienter. 16% svarade ”vet ej”. Kommentarerna säger att det tar mycket längre tid att 
dokumentera nu men att man hoppas på att det ”förhoppningsvis” bli bättre. 
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Fig.16 Figuren visar instämmandegrad från de 135 slutanvändarna som svarade på om de 
fått mer tid för kontakt med patienter.  
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Det är lätt att navigera i Cosmic, dvs. jag hittar lätt det jag söker. (Fig. 17) 
Av 141 slutanvändare instämde 49% i hög grad och 45% i låg grad att det är lätt att navigera 
i Cosmic. 6% svarade ”vet ej”. De flesta kommentarerna pekar på att systemet är omständigt, 
mycket scrollande, för många ställen att söka, många ”knapptryckningar” och ”ologiskt”. 
Några menar att ”man lär sig mer för varje dag, men det är en utmaning”. 
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Fig.17 Figuren visar instämmandegrad från de 141 slutanvändare som svarade på om det är 
lätt att navigera i Cosmic.  
 
Jag får tydliga signaler av Cosmic vid felinmatning, obligatoriska fält. (Fig. 18) 
Av 131 slutanvändare instämde 64% i hög grad att de får tydliga signaler av Cosmic vid 
felinmatning, obligatoriska fält etc. 8% svarade ”vet ej”. Kommentarerna säger att det går att 
mata in fel på många ställen utan att man får signal om det, ibland obegripliga meddelanden, 
kommer upp rutor med text som är svåra att förstå texten i och att det är lätt att missa vissa 
läkemedel. Andra kommentarer tycker att det fungerar bra men att den medicinska 
registreringen borde ske automatiskt vid diagnossättande, att obligatoriska fält syns men inte 
felinmatningar. 
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Fig.18 Figuren visar instämmandegrad från de 131 slutanvändarna som svarade på om de 
får tydliga signaler av Cosmic vid felinmatning etc. 
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Jag har fått information om att mycket data som matas in i Cosmic är viktig för andra 
professioner och/eller enheter inom och utanför landstinget. (Fig.19) 
Av 117 slutanvändare instämde 63% i hög grad att de fått information om att mycket data 
som matas in i Cosmic är viktigt för andra. 3,5% svarade ”vet ej”. Kommentarerna uttrycker 
att man vet men att det är svårt att bry sig, svårt att motivera vissa yrkesgrupper att använda 
rätt sökord. I vissa fall förstods inte eller misstolkades frågan. 
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Fig.19 Figuren visar instämmandegrad från de 117 slutanvändarna om de fått information 
om att mycket data som matas in i Cosmic är viktigt för andra. 
 
Jag är familjär med den nya sökordsstrukturen som introducerats tillsammans med 
införandet av Cosmic. (Fig.20) 
Av 135 slutanvändare instämde 56% i hög grad att de är familjära med den nya 
sökordsstrukturen. Kommentarerna visar missnöje med sökorden. Många uttrycker att 
sökorden inte är anpassade till deras arbete, svåra att lära sig, de känner osäkerhet och att de 
inte är logiska vilket medför att det är svårt att veta vad man ska söka på. Några uttryckte att 
de fortfarande lär sig. 
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Fig.20 Figuren visar instämmandegrad från de 135 slutanvändarna om de är familjära med 
den nya sökordsstrukturen. 
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Patientsäkerheten har ökat i och med hanteringen av patientdata i Cosmic. (Fig.21) 
Av 105 slutanvändare är det 56% som instämmer i hög grad att patientsäkerheten har ökat. 
7% svarade ”vet ej”. Kommentarerna pekar på att medicinhanteringen underlättas och att allt 
finns samlat. Slutanvändare påpekar att patientsäkerheten både har ökat och minskat då vissa 
fel elimineras medan andra uppstår, att det är lätt att skriva in patientdata under fel patient då 
man kan ha flera dokument öppna samtidigt, att Läkemedelsmodulen känns osäker och att 
sjuksköterskorna borde kunna hantera denna modul också.  
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Fig.21 Figuren visar instämmandegrad från de 105 slutanvändarna om patientsäkerheten 
har ökat. 
 
 
 
I nedan öppna frågor återges svaren, som angetts av minst tre respondenter, i 
sammanfattande form utan inbördes prioritet. 
 
 
Vilka arbetsmoment har förenklats med Cosmic? 
Inget letande efter journal 
Lätt att ändra 
Lätt att få översikt/överblick 
Lätt att göra bokning 
Lätta att göra receptförnyelse 
Dikteringslistan 
Flera enheter kan titta på journal samtidigt 
Medicinhanteringen 
Slipper bära tunga pappersjournaler 
Registrering 
Åtgärdsregistrering 
Bättre patientöversikt 
Se vilka som behandlar patienten 
Mer koll på tidbok 
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Lätt att få ut läkemedelslistan  
Inga 
Sårvårdsjournal 
Medicindelning 
Behöver inte tyda handskrift 
 
 
Vilka arbetsmoment har försvårats med Cosmic? 
Remisshantering 
Labsvarshantering 
Inscanning till Kovis 
Journalskrivningen 
Vårdbegäran krånglig 
Läkemedelsändringar 
Tappar kontroll över hur många ärenden jag har 
Administrationen 
Ordination av läkemedel 
Skanning pga. Cosmic 
Det som ska skrivas och hör ihop finns i olika mallar 
Läsa väntelistan 
Kallelser 
Få fram kontaktuppgifter 
Krångligt att boka in patient och lägga schema 
Läkemedelsmodulen 
Speechmike funktionen inte bra 
Väntelistan – bara tre månader i taget. 
Svårt att navigera 
Kallelserna inte anpassade till vårt behov 
Flera klickande 
Tröga datorer 
Sårvård 
Oöverskådligt 
Finna rätt sökord 
Svårt att hitta saker 
Bokningsunderlag för många steg 
Hantering av diabetslista 
Utskrifter under all kritik 
Osäkerhet om att dokumentera under ”rätt” rubrik 
Stressigare – sämre kontakt med patient 
I nu läget ”barnsjukdomar” 
Hitta och läsa röntgen och andra dokument som finns i Kovis eller portalen 
Svårt att välja mellan alla mallar 
Diabetslista och insulin ses inte i samma fönster 
Hitta aktuell status 
Går inte att kalla två terapeuter till samma besök - medför två kallelser! 
Svårt att välja ”vårdval”, vårdkontakt m.m. 
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Vilka arbetsmoment har genom Cosmic ökat patientsäkerheten 
Att andra enheter snabbt kan se information om patient 
Vet inte 
Färre papper kan tappas bort eller sorteras fel 
Läkemedelsordinationer 
Allt finns samlat 
Överblick  
Medicinhanteringen 
Läslighet jämfört med handskriven dokumentation 
Undersköterskor får bättre information jämfört med den muntliga informationen förut 
Ökad kommunikation mellan personal för gemensam patient och därmed mindre 
missförstånd 
 
 
Vilka arbetsmoment har genom hanteringen i Cosmic minskat patientsäkerheten? 
Vi tappar bort patienten eftersom rutinerna inte fungerar 
Vet inte 
Lätt att skriva på fel patient 
All dokumentation om patienten finns tillgänglig för alla 
Alla läkemedel skrivs inte in i läkmedelsmodulen 
Mindre tid för patienten 
Svårighet att arbeta med vårdenhet som inte infört datajournaler 
Datorerna fungerar inte/kommer inte in i systemet 
Mängden information kan göra att viktig information drunknar 
Läkemedelsmodulen känns osäker 
Inga översikter 
Remissförfarandet allt för många moment 
Inte bra att alla kan göra nya vårdåtaganden då detta medför att besöken inte knyts ihop med 
rätt anteckningar 
Lätt att få ordinationen fel så att fel dosering sker 
Hembesök svårt med informationen 
Många moment vid bokning, väntelista, remiss etc medför lätt att göra fel 
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Skulle du vilja gå tillbaka till hur du arbetade innan pilotinförandet av Cosmic? 
(Fig.22) 
Av 126 slutanvändare svarade 16%  att de ville gå tillbaka som det var innan Cosmic och 
84% att de inte skulle vilja gå tillbaka hur det var. Kommentarer pekade på att de hoppas att 
det ska bli ett enhetligt system i hela landstinget, har förhoppning om att bristerna ska 
åtgärdas, att all sjukvårdsinformationen ska finnas samlat på ett ställe, att boknings- och 
remisshanteringen ska förbättras, detta är ofrånkomligt och självklart att vi ska ha 
datorjournaler men att detta införande skulle arbetats mer med innan det sattes i drift. 
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Fig.22 Figuren visar hur många slutanvändare som skulle vilja gå tillbaka till hur det var 
innan Cosmic (Ja) och de som inte skulle vilja gå tillbaka (Nej) 
 
 
Tycker du att Cosmic stödjer dig i ditt arbete på en tillfredställande nivå? (Fig. 23) 
Av 131 slutanvändare svarade 70% att de tycker att Cosmic stödjer dem på ett 
tillfredställande sätt medan 30% inte tycker det. 
Kommentarer uttryckte att man måste få Cosmic att bättre stödja verksamheten, att Cosmic 
stödjer dem i arbetet men inte på ett tillfredställande sätt, att det är tungarbetat, att man vill 
komma tillrätta med de brister som finns, att det är krångligt. Andra svarar att de känner sig 
osäkra i att hantera systemet, att de hellre går tillbaka till det gamla i väntan på något bättre 
än det Cosmic de fått, att de vill få möjlighet att kunna nå all information om en patient via 
en sökning, vill ges möjlighet att programmera personliga profiler, vill ha automatiska 
bevakningslistor och kunna få upp alla textdelar i fullskärmsformat för att få läsbarhet. 
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Fig.23 Figuren visar hur många slutanvändare som tycker att Cosmic stödjer dem på ett 
tillfredställande sätt (Ja) respektive nekar till detta (Nej). 
 
 
 
Övriga synpunkter 
Vissa barnsjukdomar finns 
Cosmic är för omständigt att hantera. 
För mycket klickande. 
Skilda budskap om hur genomförandet av Cosmic skall genomföras - inga entydiga svar. 
Det tar mycket tid att lära sig. 
Vill införa avvikelsehantering att kunna sända påpekanden till projektet direkt 
Mycket arbete och strul vid start medförde kaos i arbetsrutiner. 
Registreringskoderna till socialstyrelsen fungerar ej när man registrerar osignerade 
anteckningar. 
Rättstavningsprogrammet under all kritik. 
Önskar täta uppföljningsmöten där man kan diskutera och sammanställa problem och 
förbättringsåtgärder. 
Skulle behövt mer träning inför starten. 
Skulle önska att som pilotklinik fått lämna synpunkter tidigare innan man gick vidare med 
breddinförandet till medicin.  
Jag vill ha möjlighet att skapa egen statistik. 
Viktigt att man kan se titel på den som skrivit journalen. 
Önskar att man arbetar upp en IT strategi utifrån behoven hos kliniskt verksam personal 
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7.Analys 
Svarsfrekvensen var relativt hög, 68%, att jämföra med att en webbenkät brukar ge en 
svarsfrekvens på högst 40%. Svarsfrekvensen är inte säkerställd, men i och med problemet 
att skicka webbenkäten till landstingets mailserver, vilket sannolikt i hög grad medförde att 
flertalet slutanvändare inte fick någon möjlighet att besvara enkäten, är det troligt att 
svarsfrekvensen skulle kunnat bli än högre. Bortfallet berodde till största del sannolikt på det 
nämnda problemet, både det att slutanvändaren inte fått någon enkät men även det att 
slutanvändaren blir negativ till att besvara enkäten. Bortfallet påverkas sannolikt även av 
desinformationen, att ett selektivt urval bland slutanvändarna gjordes, samt att alla 
slutanvändare inte fick missivbrevet. Flertalet slutanvändare har inte heller svarat på alla 
frågor. Några har endast fyllt i lägsta instämmandegrad utan restriktion och flera svarade ”vet 
ej”.  Om detta beror på attityd mot Cosmic, pilotprojektet eller kunskap hos slutanvändaren 
kan inte i denna utvärdering avgöras. 
 
Målet för utvärderingen var att undersöka om slutanvändarna tycker att användningen av 
Cosmic håller en tillfredställande nivå. Att beakta när man läser resultaten är att det är svårt 
för slutanvändarna att i vissa fall bedöma Cosmic enskilt, då det används i ett sammanhang 
där andra system är integrerade och där dokumentation sker både på papper och i digital 
form.  
 
De flesta slutanvändarna, 84%, vill inte gå tillbaka till hur de arbetade innan pilotinförandet 
och 70% tycker att Cosmic stödjer dem på ett tillfredställande sätt. Detta ger signal om att 
slutanvändarna ställer sig positiva till användning av Cosmic och att de ser att vissa 
arbetsmoment förenklas. Denna utvärdering visar dock även att det finns synpunkter, oro och 
frustration hos slutanvändarna.  
 
Spridningen av svaren på frågorna är, generellt sett för alla frågor, över hela den sexgradiga 
instämmandeskalan.  Öppna svar och kommentarer visar också tvetydighet då vissa 
slutanvändare tycker att vissa arbetsmoment förenklats medan andra slutanvändare tycker att 
samma arbetsmoment har försvårats. Detta kan bero på att slutanvändarna tillhör olika 
kliniker, olika personalkategorier, arbetar i olika moduler, har olika grad av patientkontakt 
och/eller fått olika utbildningar.  

Förberedelser och stöd 
Slutanvändarna visar en jämn spridning, från grad 2 till 5 över instämmandeskalan, att 
verksamheten som de tillhör var tillräckligt förberedd att förstå hur Cosmic skulle användas i 
verksamhetens dagliga arbete. Spridningen kan bero på hur personer tar till sig information 
och hur klinik respektive projekt MedNet spridit information för att förbereda 
slutanvändarna.  
 
Dock tycker flertalet slutanvändare att de fått tillräckligt med utbildning och information 
inför pilotdriften samt tillfredställande vägledning och stöd av superanvändare och manual 
under pilotdriften. Kommentarer uttrycker att det ständigt behövs påfyllnad och träning, att 
det tar tid att lära. Brist på processtänk påtalades från flera modul- och klinikansvariga. Detta 
påpekades gällande utseendet av kravspecifikationen men också upplägget av utbildningen 
och manualer. Ett stort ansvar ligger på superanvändarna. När manualer inte systematiskt 
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uppdateras eller finns tillgängliga så finns ”bara” kollegor och superanvändarna att tillgå som 
resurs för slutanvändarna. 

Cosmic funktion 
Generellt ger funktionsfrågorna ett resultat som är spritt över hela instämmandeskalan men 
med tyngdpunkt på instämmandegrad 3-5. Resultatet betyder att slutanvändarna i Cosmic kan 
navigera, hitta den information respektive översikter som de behöver, att de förändringar som 
gjorts i deras arbetsflöde är väl fungerande och att det de dokumenterar i Cosmic stödjer 
deras arbetsflöde. Samtidigt kommenterar slutanvändare att de känner sig osäkra att hantera 
Cosmic, att dom vill att Cosmic bättre ska stödja verksamheten och att de hoppas att bristerna 
ska åtgärdas. 

Nytta 
Flertalet slutanvändare instämmer i att patientsäkerheten har ökat med hanteringen av 
patientdata i Cosmic men tycker inte att de fått mer tid över för kontakt med patienter. 
Kommentarerna och de öppna svaren ger en tvetydig bild. Några slutanvändare upplever att 
medicinhanteringen, läkemedelsordinationen, läsligheten i Cosmic och att andra enheter kan 
se informationen har ökat patientsäkerheten, medan andra slutanvändare svarar att 
läkemedelsmodulen är osäker, lätt att få ordinationen fel, att det inte finns några översikter 
och att de tappar bort patienter. 
 
Dubbeldokumentationen har minskat för vissa slutanvändare men inte alls för andra, 
spridningen är jämn över hela instämmandeskalan. 

Sökord 
Den nya sökordsstrukturen har inget direkt med Cosmic att göra men infördes samtidigt och 
påverkar arbetet i Cosmic. Många har kommenterat problem med sökord men resultatet visar 
en spridning över hela instämmandeskalan men med tyngdpunkten på instämmandegrad 4-5. 
Spridningen kan bero på att klinikernas förberedelsearbete varierade där en av pilotklinikerna 
påbörjade att föra in de nya sökorden på papper ett år innan pilotdriften.  
 
 

8. Diskussion 
Föreliggande utvärdering ger en bild av hur vårdpersonalen/slutanvändarna upplever att det 
är att arbeta i Cosmic, hur det fungerar i deras kliniska vardag. Via media hör man att det är 
svårt att få ett vårdinformationssystem som vårdpersonal kan godta och helt anpassa sig till. 
Systemet Cosmic har fått kritik via massmedia men så har även journalsystemen VAS och 
SYSTEAMCROSS vilka fått skarp kritik och döms ut av vårdpersonal [Dagens Medicin nr 
47 2008]. Ett hundratal slutanvändare/vårdpersonal från hela Landstinget i Västmanland var 
involverade i valet av Cosmic och ändå tyckte vissa slutanvändare att Cosmic inte är anpassat 
för deras arbetssituation. Hur mycket av detta som beror på produkten Cosmic, hur Cosmic 
integrerats in i landstingets vårdflöde eller på slutanvändarens förutsättningar och 
förväntningar, kan inte i denna utvärdering besvaras.  
 
Att gå från pappersjournal till datorjournal så som pilotklinikerna gjort är ett stort steg för 
personal och verksamhet då det betyder att de parallellt med det kliniska arbetet ska lära sig 
att arbeta digitalt, att integrera det i vårdens arbetsflöde och att börja se potentialen i 
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systemet. För pilotklinikerna i Västmanland har det inneburit ytterligare jobb då övergången 
inte varit ”ren” dvs. att pilotklinikerna under en övergångstid är tvingad att jobba både på 
papper och digitalt. För att underlätta den fortsatta implementationen har det uttryckts, från 
pilotklinikerna, behov av fortsatt och kontinuerlig dialog med projekt MedNet om 
förbättringsåtgärder, utbildning, tydliga riktlinjer, m.m.  
 
Verksamheterna och slutanvändarnas förändringsbenägenhet och kunskap om funktionerna i 
Cosmic är viktigt för hur väl verksamheten kan integrera systemet i vårdflödet. Dock är 
förutsättningen för detta att produkten Cosmic är anpassningsbar till den nivå att den kan bli 
det fullgoda verksamhetsstödjande system som förväntas samt att landstingets verksamhet 
möjliggör integreringen och gör de insatser som behövs. Slutanvändarna är hänvisade till att 
lära sig att använda Cosmic från superanvändarna och sina kollegor samtidigt som de ska 
arbeta med den dagliga driften av vården. Brist på tid och reflektion kan resultera i att man 
inte, till fullo, använder de möjligheter systemet kan ge och inte heller ser de brister man 
måste åtgärda. Reflektion och tid behövs för att ny kunskap ska kunna smälta in och komma 
till användning. Att applicera processtänk i utbildningen samt i manualer kan underlätta för 
slutanvändarna att applicera funktionskunskapen till ”verklighet”. Dock är det viktigt att även 
beakta att utbildnings- och supportbehov inte får kompensera ett dåligt 
system/användargränssnitt. 
 

7. Konklusion  
Flertalet slutanvändare tycker att Cosmic stödjer dem i deras arbete på en tillfredställande 
nivå och de vill inte gå tillbaka till hur de arbetade innan pilotdriften. Dock är inte alla 
slutanvändare helt nöjda, känner sig fullt trygga att använda Cosmic eller upplever tydlig 
nytta med införandet.  
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Bilaga 1.  Projektplan 
 
 
 

Utvärdering av pilotdriften av Cosmic hos Landstinget i Västmanland 
 

1. Bakgrund 
Projekt MedNet i Landstinget i Västmanland har pilotinfört delar av CambioCosmic, dvs Cosmic patientadministration (VA, 
RP, VB), läkemedelslista och text (VD). Det övergripande målet för projekt MedNet är att anskaffa och införa ett 
gemensamt IT-stöd för vårdgivarens hantering av patientinformation vilket även innefattar en klinisk portal.  
Pilotinförandet av Cosmic skedde i april 2008. Sala närsjukhus samt Barn- och Ungdomspsykiatrin på länssjukhuset i 
Västerås valdes ut för pilotdriften samt för att utvärdera funktionaliteten.  
 
Inför beslut om breddinförande av CambioCosmic skall ske eller inte uppdrog Landstinget i Västmanland eHälsoinstitutet 
att göra en utvärdering med syfte att användas som underlag inför detta beslut. 
 
 
2. Mål 
Målet för utvärderingen är att undersöka om användningen av Cosmic på modulnivå inklusive samverkan mellan de 
enskilda modulerna har en tillfredställande nivå för att ett breddinförande skall kunna påbörjas. ”Tillfredställande nivå” 
bestäms utifrån slutanvändarnas (vårdpersonalen på de kliniker där pilotdriften sker) subjektiva synpunkter baserade på 
erfarenhet, kunskap och fakta. 
 
En avrapportering kommer att ske till uppdragsgivaren senast 2008-11-30.  
 

3. Genomförande 
Uppdraget inleds med intervjuer av modulansvariga samt ”superusers” både i grupp och enskilt. Resultatet av intervjuerna 
ligger till grund för arbetet med ett enkätformulär. Enkätfrågorna kommer innan utskick, att granskas av personer utvalda av 
uppdragsgivaren. Enkäten är webbaserad och kommer att sändas ut till all vårdpersonal på de kliniker där pilotdriften sker. 
Enkäten kommer att kunna besvaras under en vecka. Två påminnelser kommer att sändas ut. 
 
 

4. Metod 
Utvärderingen kommer att följa eHälsoinstitutets utvärderingsprocess inkluderat användning av institutets webbenkätsystem. 
Metod för datainsamling är enkät och intervju samt användning av befintligt material från projekt MedNet såsom PENG-
rapport, projektdirektiv, kravspecifikationer etc. Intervjuerna kommer att ske enskilt och i grupp med modulansvariga och 
med ”superusers”. 
En webbaserad enkät kommer därefter att sändas ut till all vårdpersonal på de kliniker där pilotdrift sker. 
 

5. Tidsplan och budget 
Uppdraget löper från 2008-10-13—2008-11-30. Nedan bild visar tidplanen samt planläggningen av aktiviteterna. Projektet 
har en snäv tidsplan som förutsätter alla respondenters engagemang inom planerad tid. Tidsplanen förutsätter också stöd och 
hjälp att få tid för intervjuer hos nyckelpersoner. 
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Budget, se nedan, är satt med reservation för ökade kostnader. Kostnader som överskrider 15% av totalkostnaden kommer 
att diskuteras med uppdragsgivaren innan arbete påbörjas. Vid avbrutet uppdrag debiteras de timmar som lagts ner. 
 
 
Aktivitet        Tidsåtgång (h)    Kostnad (kr) 
Inledande avgränsning, planering 30 15000 
Intervjuer, bearbetning 40 20000 
Enkät, bearbetning 35 17500 
Analys, rapportskrivning 60 30000 
Resor, övrigt  15000 
TOTALT  94500 
 
 
6.Avgränsningar 
Systemtekniska frågeställningar ingår inte i uppdraget.  
 
 

7. Bemanning 
Anna-Lena Nilsson, eHälsoinstitutet. 
 
Rapporten kommer att granskas av eHälsoinstitutets verksamhetschef Göran Petersson samt av eHälsoinstitutets styrgrupp 
innan leverans till uppdragsgivare. 

 
8. Redovisning och spridning 
En skriftlig rapport kommer att överlämnas uppdragsgivaren senast 2008-11-30.  
 
eHälsoinstitutet arbetar för att i största mån ges möjlighet att öppet sprida de rapporter som uppdragits. 
  

9. Etik och legala aspekter 
Etiska aspekter behöver ej ta hänsyn till då utvärderingen är ett uppdrag från huvudman där endast personal kommer att 
tillfrågas. 
 

10. Uppdragsgivare 
Projekt MedNet, Landstinget i Västmanland. 
Kontaktperson Sten Andersson, projektledare. 

 
11. Kontaktuppgifter 
Anna-Lena Nilsson, eHälsoinstitutet 
anna-lena.nilsson@hik.se 
0480-497177 
0731-816799 
 
Sten Andersson, projektledare MedNet, Landstinget i Västmanland 
sten.andersson@ltv.se 
021-176235 
070-5614402 
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Bilaga 2.  Intervjufrågor 
 
 
 
Intro  
Vem jag är 
Varför jag är här 
 
Målet/Syftet 
om användningen av Cosmic på modulnivå inklusive samverkan mellan de enskilda modulerna har en 
tillfredställande nivå för att ett breddinförande skall kunna påbörjas. ”Tillfredställande nivå” bestäms utifrån 
slutanvändarnas (vårdpersonalen på de kliniker där pilotdriften sker) subjektiva synpunkter baserade på 
erfarenhet, kunskap och fakta. 
 
Strategi 
intervju + källstudier + enkät > bearbetning, analys, rapportskrivning 
 
Namn 
Tid i projektet 
 
1Vilken modul/område 
1a) Specifikt mål/krav i kravspec? 
1b) Hur fört modulen in i verksamheten? 
1c) Superusers? 
1d) Vilka grupper/professioner använder modulen/området? 
1e) Hur utbildat? 
1f) Förändring av modulen/området under pilottiden? 
1g) Något specifikt som inte blivit klart? 
1h) Något som överträffat förväntningar? 
1i) Tid med ansvar för detta område/modul? 
1j) Samarbete med andra i projektet? 
1k) I vilket sammanhang används modulen/området? 
1l) I vilket sammanhang används samverkan mellan modulerna/området? 
1m) Är det jämförbara prestationer vid användningen av modulen/området vid de klinikerna som har pilotdriften? 
 
2Vad är värdefullt hos modulen/området 
3a)För vårdpersonal 
3b)För landsting 
3c)För patient 
3d)För dig 
 
3Bra grund att fatta beslut på 
Ja/Nej 
Frågor som är värdefulla att ställa? 
Vilka kriterier borde uppnås innan breddinförande startas? 
 
 
 
 PAS          
      VA- vårdadministration 
 
      RP- resursplanering 
 
 Kliniskt vårdstöd  
 
      VB- vårdbegäran 
 
      VD- vårddokumentaion 
 
      Läkemedelslista 
 
 
 


