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Plats och tid

Styrelserummet kl. 10:15-10:45

Beslutande ledamöter

Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande)
Bengt Bergqvist (S) (3:e vice ordförande)
Martine Eng (S) (Deltar på distans)
Jenny Sellsve (S)
Susanné Wallner (M) (Deltar på distans)
Jan-Olof Andersson (M) (Deltar på distans)
Anton Nordqvist (MP)
Elin Hoffner (V)
Bengt-Åke Arendolf (SD)
Niklas Rhodin (S) ersätter Robert Uitto (S)
Thomas Gutke (M) ersätter Christer Siwertsson (M) (1:a vice ordförande)
Eva Hellstrand (C) ersätter Thomas Andersson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Elise Ryder Wikén (M) (Närvarar via telefon)

Övriga närvarande

Elin Lemon (C) (2:e vice ordförande) (Deltar på distans, ej beslutande pga
teknikproblem)
Hans Svensson (Regiondirektör)
Ingela Jönsson (Planeringschef)
Marit Nilsson (IT-chef)
Sandra Hedman (Chef Sekretariatet)
Charlotte Funseth (Sekreterare)

Utses att justera

Eva Hellstrand (C)

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2018-06-25 11:15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Charlotte Funseth

Ordförande

................................................
Ann-Marie Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Eva Hellstrand (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen
2018-06-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-06-25

Datum för anslags
nedtagande

2018-07-17

Samordningskansliet
.................................................
Charlotte Funseth
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Fastställande av föredragningslista
Utvecklingsprogram för Cosmic 2019–2023
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§181

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
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§182

Utvecklingsprogram för Cosmic 2019–2023 (RS/1222/2018)
Sammanfattning
Digitalisering innebär stora möjligheter för vården, med det krävs en kraftigt förbättrad
funktionalitet i vårdinformationssystemen. För landsting/regioner finns två val: Att utveckla
befintliga system eller upphandla och införa nya vårdinformationssystem. Region Jämtland
Härjedalen har sedan 2015 Comic som sitt vårdinformationssystem. Utveckling av Cosmic
sker i samverkan i en kundgrupp åtta andra landsting/regioner och Capio St Göran.
COSMIC är det modernaste journalsystemet i Sverige, och det enda som fortsatt utvecklas.
Övriga landsting/regioner är involverade i upphandlingar av nya system. Cosmickundgruppens bedömning är att den mest kostnadseffektiva lösningen på 5–7 års sikt, är att
vidareutveckla COSMIC för att bättre möta vårdens behov. Därför har de nu tillsammans med
Cambio som är leverantör för Cosmic utarbetat ett utvecklingsprogram för perioden 2019–
2023
Målen för patient och medborgare är:
 Patienten blir mer delaktig i sin egen vård, och får stöd att hantera mer uppgifter själv.
Det innebär även att vården avlastas.
 Patienterna får en samlad bild av sina hälsoproblem och planering.
 Bättre tillgänglighet och servicenivå.
 Säkerställa patientens/anhörigas och vårdens behov av kommunikation inför, under
och efter behandling/konsultation.
 Förbättrad upplevd servicenivå hos patienter/anhöriga, samt högre effektivitet i vården
med hjälp av automatisering av processer där patienten själv eller anhöriga kan utföra
fler uppgifter.
Målet för medarbetare är:
 Bra stöd för vårdens processer och möjlighet till ökad effektivitet.
 Verktyg för samverkan mellan huvudmän och en situationsorienterad journal.
 Intelligent beslutsstödsfunktion som stödjer vårdpersonalen att fatta rätt beslut baserat
på evidens och all tillgänglig information om patienten.
 Automatisering av rutinuppgifter och inbyggd analys baserad på artificiell intelligens.
 Stöd för mobilt arbetssätt i vårdens alla processer.
 Verktyg för att dela information samt planera och följa upp vård som bedrivs
tillsammans med andra huvudmän.
 Automatiserad överföring till kvalitetsregister enligt nationell standard.
Mål för verksamhetsutveckling och ledningsstöd är:
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 Gemensam verksamhetsutveckling för att visa på möjligheten att effektivisera och
utveckla verksamheten med högre kvalitet.
 Stärka lokal utvecklingskraft för snabba utvecklingsprocesser med lokal förankring.
 Verktyg för att dela systemkonfiguration, kliniska beslutsstöd och möjliggöra
gemensam drift.
 Stöd för övergripande ledning och styrning av den kliniska verksamheten på alla
nivåer.
 Stöd för kontinuerlig utveckling och förbättring av flöden och arbetssätt baserat på
prediktion och utfall på verksamhetens processer.
 Verktyg för operativ/daglig styrning och ledning av verksamheten.
Utvecklingsprogrammet innehåller utifrån dessa mål en utvecklingsvolym på 100 miljoner per
år, där Region Jämtland Härjedalens andel är 6 %.
Regionstyrelsen har under våren fått muntlig uppdatering på arbetet med
utvecklingsprogrammet. Nu har arbetet kommit fram till färdiga avtalshandlingar, men pga
affärssekretess kan dessa avtal i sin fullständiga utformning inte biläggas.
Avtalsvillkoren reglerar utvecklingsvolymen på 100 miljoner per år och ger en halverad
underhållskostnad för ny – och vidareutveckling av vårdsystemet Cosmic jämfört med idag,
samt ytterligare underhållsrabatter om Cambio säljer Cosmic till fler kunder. Avtalet ska
undertecknas senast 29 juni 2018. Kundgruppen är eniga om avtalsvillkoren.
Region Jämtland Härjedalens kostnader för utvecklingsprogrammet, (utveckling och
underhåll) uppgår till 6 miljoner kronor 2019, 6,5 miljoner 2020, 7,0 miljoner 2021, 7,6
miljoner 2022, 8,4 miljoner 2023.
Under vintern 2017-2018 har analyser och diskussioner genomförts inom Regionstaben
angående ”Förstärkt organisation inom IT och E-hälsa” för ökat stöd till hälso- och
sjukvården, se bilaga. Bakgrunden är dels 2017 års erfarenheter av digitaliseringsarbetet inom
Primärvården och dels kraven på ökad takt framöver kring digitalisering, Cosmic-utveckling
och IT-infrastrukturens behov. Föreslagen förstärkning har finansiellt hanterats inom ramen
för Personalmiljarden, Regionstyrelsens godkännande 2018-04-25 § 114. Organisatorisk
placering och kompetens för de beslutade tjänsterna är ännu inte färdigprocessade. Långsiktig
finansiering för detta krävs också i hösten budgetarbete för att inte vara beroende av de
nationella satsningarna.
Utifrån nu föreslagen ytterligare ökad utvecklingstakt för Cosmic behöver också det beaktas i
fortsatt diskussion kring förstärkt organisation för stöd till hälso- och sjukvården, både volym,
kompetens och organisatorisk placering liksom långsiktig finansiering.
Under vårens diskussioner kring utvecklingsprogrammet för Cosmic har årets förändrade
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planeringsprocess varit ett problem. Andra år tas Regionplan och Finansplan av fullmäktige i
juni, men i år är beslutet att Finansplan ska tas i november. Därför behöver Regionstyrelsen
fatta detta beslut i juni och därefter inarbeta det i Finansplanen och då hantera de
prioriteringar som krävs för att det ska vara möjligt att ge Regionfullmäktige ett förslag kring
Cosmics utvecklingsplan i Finansplanen.

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal med Cambio gällande
utvecklingsprogram för Cosmic.
2. Regionens kostnader på 6 miljoner kronor 2019, 6,5 miljoner 2020, 7,0 miljoner 2021,
7,6 miljoner 2022, 8,4 miljoner 2023 ska inarbetas i förslag till Finansplan 2019–2021
som ska beslutas av Regionfullmäktige i november 2018.
3. Kostnader som kan uppkomma under 2018 för uppstart av utvecklingsprogrammet
finansieras med maximalt 3 miljoner kronor ur anslaget för regionstyrelsens
förfogande 2018.
----------------Ingela Jönsson, planeringschef och Hans Svensson, regiondirektör, redogör
för kompletteringar och förtydliganden som gjorts i tjänsteskrivelsen och tillkommande
bilaga.

Yrkanden
Eva Hellstrand (C) yrkar följande tillägg:
"Regiondirektören får i uppdrag att till Regionstyrelsen i augusti redovisa de extra kostnader
med anledning av förstärkt organisation för effektivt stöd till hälso- och sjukvården som
Cosmics utvecklingsprogram kommer att kräva."
Elin Hoffner (V) yrkar följande tillägg:
1. En plan för implementering av utvecklingsprogrammet ska tas fram.
2. Förbättringar skall göras för att öka tillgängligheten i Cosmic så att arbetstagare med
funktionsnedsättning ska kunna ta del av programvaran.
Ann-Marie Johansson (S), Susanné Wallner (M) och Anton Nordqvist (MP) yttrar sig.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Elin Hoffners tilläggsyrkanden och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på om paragrafen kan förklaras omedelbart justerad och
finner det antaget.
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Beslut
1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal med Cambio gällande
utvecklingsprogram för Cosmic.
2. Regionens kostnader på 6 miljoner kronor 2019, 6,5 miljoner 2020, 7,0 miljoner 2021,
7,6 miljoner 2022, 8,4 miljoner 2023 ska inarbetas i förslag till Finansplan 2019–2021
som ska beslutas av Regionfullmäktige i november 2018.
3. Kostnader som kan uppkomma under 2018 för uppstart av utvecklingsprogrammet
finansieras med maximalt 3 miljoner kronor ur anslaget för regionstyrelsens
förfogande 2018.
4. Regiondirektören får i uppdrag att till Regionstyrelsen i augusti redovisa de extra
kostnader med anledning av förstärkt organisation för effektivt stöd till hälso- och
sjukvården som Cosmics utvecklingsprogram kommer att kräva.
5. En plan för implementering av utvecklingsprogrammet ska tas fram.
6. Förbättringar skall göras för att öka tillgängligheten i Cosmic så att arbetstagare med
funktionsnedsättning ska kunna ta del av programvaran.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Planeringschef, Ekonomidirektör. IT-chef

Beslutsunderlag




Utvecklingsprogram för Cosmic 2019-2023
Sammanfattning tilläggsavtal RJH
Förslag till förstärkt organisation inom IT och eHälsa ver02
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