
 

 

 

  

 

 

 

Skrivelse till regionstyrelsen 
En region – ett journalsystem 
 

Med den här skrivelsen vill Socialdemokraterna uppmana Region 

Kronoberg att återuppta samtal med Växjö kommun om att införa 

journalsystemet Cambio Cosmic i Växjö kommun.  

 

Idag är alla kommuner i Kronoberg utom Växjö anslutna till 

journalsystemet Cambio Cosmic. Att så många av en regions kommuner 

är anslutna till samma system är fortfarande rätt unikt i landet och lyfts 

ofta i nationella sammanhang ett positivt exempel som fler borde ta 

efter. 

 

För att möta det förändrade vårdbehovet som uppstår till följd av en allt 

äldre befolkning måste samverkan mellan region och kommun öka. Att 

alla kommuner i länet använder samma system är ett steg i den 

riktningen. Det ökar patientsäkerheten och upplevelsen av vård och 

omsorg som en helhet för patienten. Rätt använt frigör det på sikt också 

tid för medarbetarna och sparar pengar, både regionalt och kommunalt.  

 

Vi är väl medvetna om att införandet av Cambio Cosmic innebär att 

kommunens medarbetare får två system, istället för ett, att arbeta i; ett 

system som stödjer dokumentering av insatser enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och ett system som stödjer dokumentering för 

insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Sådan är situationen redan idag i 

Kronobergs andra kommuner. Fördelarna för patienter och 

omsorgstagare med dokumentation i samma journalsystem som regionen 

upplevs dock som större än nackdelarna med att behöva hantera två 

system.  

 

Just nu pågår både nationellt och i Region Kronoberg ett stort arbete 

med att utveckla och förbättra användandet av patentdatabaser. Totalt 

satsas nästan 1 miljard kronor bland annat på Cambio Cosmic. Det ger 

goda möjligheter och inte minst resurser att hitta en lösning som funkar 

för alla parter.  

 

Med det som bakgrund tror vi socialdemokrater att det just nu är ett bra 

tillfälle för Region Kronoberg och Växjö kommun att återuppta samtal 
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om att införa Cambio Cosmic även i Växjö kommun. Att stå utanför 

systemet fungerar idag men kommer att bli svårare framöver, framför 

allt om vi vill skapa en god och sömlös vård och omsorg för 

Kronobergarna. Och det vill vi. Om vi på allvar vill skapa bättre 

möjligheter för hela Kronoberg att möta framtidens vård och omsorg är 

det här rätt steg på vägen. 

 

Henrietta Serrate (S)  

2.e vice ordförande i regionstyrelsen 

 

Robert Olesen (S) 

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 
 


