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Rutin 

Vid eventuellt driftstopp av journalsystem tillämpas nedanstående felsökning och 

tillfälliga rutiner. 

Cambio Cosmic 

Planerat driftstopp 

I Cosmic annonseras planerade driftstopp vid inloggning. Det går även att hitta 

information om detta på Vårdgivarwebben.  

Informationshämtning vid driftstopp 

Vid driftstopp av Cosmic används Cosmic läskopia för att inhämta information. 

Läskopian är en ögonblicksbild av journalen när driftstoppet inträffade.  

När legitimerad personal måste göra medicinsk bedömning under driftstopp ska den 

information som finns tillgänglig i Cosmic läskopia användas. Om Cosmic läskopia inte är 

tillgänglig används uppgifter i Procapita/Lifecare samt omvårdnadspärm, t.ex.  aktuell 

läkemedelslista, ordinationsunderlag, behandlingsschema, genomförandeplan m.m. Även 

information som kan lämnas av medarbetare, närstående och patienten själv skall 

beaktas. Det är även möjligt att komma åt viss information om patientens hälsotillstånd 

och behandling via Appva och Pascal. 

Om detta inte är tillräckligt kan kontakt tas med av dig bedömd lämplig person på 

Region Kronoberg för att inhämta information. Vid oklarheter i medicinska bedömningar 

kontaktas läkare. 

Dokumentation vid driftstopp 

Anteckningar som ska journalföras görs på blankett ”Tillfällig dokumentation” (OF 

419).Den som arbetar när journalföringen i Cosmic börjar fungera igen ansvarar för att 

den tillfälliga dokumentationen blir införd i journalen. Det ska då framgå i journalen vem 

som skrivit anteckningen i den tillfälliga dokumentationen och tidpunkten då den skrevs. 

Signering av journalanteckningen görs av den som skriver in anteckningen i journalen. 

Blanketten ”Tillfällig dokumentation” males när den är införd. 

Vårdplanering vid driftstopp 

Vårdplanering som inte kan vänta till driftstopp är avlöst sker via telefonkontakt. 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3246f3/1525787261797/Of419%201004%20Tillf%C3%A4llig%20dokumentation%20.pdf
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3246f3/1525787261797/Of419%201004%20Tillf%C3%A4llig%20dokumentation%20.pdf
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Oplanerat driftstopp 

1. Kontrollera om inloggning fungerar på en annan dator eller plats.  

2. Kontrollera att anslutning till internet finns. 

3. Kontrollera med kollegor om de upplever samma problem. 

4. Kontrollera på Vårdgivarwebben om något driftstopp eller fel är annonserat. 

5. Kontakta Regionens VIS Support på telefonnummer 0470-582020 och rapportera 

felet. 

Om du inte kommer åt Cosmic trots ovan felsökning, tillämpa rutiner under planerat 

driftstopp. 

Procapita/Lifecare 

Planerat driftstopp 

Planerade driftstopp påannonseras alltid på Intranätet samt vid inloggning i systemet i 

god tid. 

Informationshämtning vid driftstopp 

När Procapita/Lifecare inte är tillgänglig inhämtas information från uppgifter i 

omvårdnadspärm, t.ex.  aktuell läkemedelslista, ordinationsunderlag, 

behandlingsschema, genomförandeplan m.m. Information som kan lämnas av 

medarbetare, närstående och patienten själv skall beaktas. Det är även möjligt att 

komma åt information om patientens hälsotillstånd och behandling via Appva och 

Pascal. 

Icke legitimerad personal kontaktar legitimerad personal om oklarheter föreligger 

relaterat till hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Dokumentation vid driftstopp 

Legitimerad personal dokumenterar i Cosmic. 

Information av vikt som behöver nå legitimerad personal respektive 

omvårdnadspersonal överförs muntligen och dokumenteras i journal när systemet är 

tillgängligt igen. 

Anteckningar som ska journalföras görs på blankett ”Tillfällig dokumentation” (OF 

419).Den som arbetar när journalföringen i Procapita/Lifecare börjar fungera igen 

ansvarar för att den tillfälliga dokumentationen blir införd i journalen. Det ska då framgå 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3246f3/1525787261797/Of419%201004%20Tillf%C3%A4llig%20dokumentation%20.pdf
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee3246f3/1525787261797/Of419%201004%20Tillf%C3%A4llig%20dokumentation%20.pdf


4 
 

i journalen vem som skrivit anteckningen i den tillfälliga dokumentationen och 

tidpunkten då den skrevs. Signering av journalanteckningen görs av den som skriver in 

anteckningen i journalen. Blanketten ”Tillfällig dokumentation” males när den är införd. 

Oplanerat driftstopp 

1. Kontrollera om inloggning fungerar på en annan dator eller plats.  

2. Kontrollera att anslutning till nätverket finns. 

3. Kontrollera med kollegor om de upplever samma problem. 

4. Kontrollera på Intranätet om något driftstopp eller fel är annonserat. 

5. Informera ansvarig chef eller under jourtid enhetschef i beredskap. 

Om du inte kommer åt Cosmic trots ovan felsökning, tillämpa rutiner under planerat 

driftstopp. 

 


