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Kommunikation samverkan vid utskrivning medicinskt ansvar

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Alla patienter som har eller kommer att behöva insatser från kommunen efter
utskrivning ska hanteras i IT-stödet Cosmic Link. Cosmic Link bevakas inom både
primärvården och slutenvården av utsedda funktioner tre gånger dagligen (vardagar
och utsedda helgdagar). Via listning involveras primärvården i samtliga av dessa
ärenden. Primärvårdens läkare kan redan i samband med inskrivningsmeddelandet
signalera att kontakt önskas med slutenvårdens läkare via generella meddelanden i
Cosmic Link.
Innan utskrivning ska medicinsk ansvarsfördelning efter utskrivning mellan
sjukhusansluten specialistvård och primärvård var klargjord. Detta ska dokumenteras
i utskrivningsplanen i Cosmic Link av bägge parter. Utskrivningsplanen i Cosmic Link är
patientens plan och ges till patienten i samband med utskrivning.
För att tydliggöra och underlätta kommunikationen har det skapats två nya sökord i
Cosmic, Preliminär medicinsk utskrivningsplan och Medicinsk utskrivningsplan. Dessa
återfinnes i läkarmallar som används på vårdavdelning med anteckningstyp
anteckning under ”Bedömning”. Informationen som skrivs under sökorden kommer
också hamna i ett gemensamt dokument för att det ska vara lättare att hitta
informationen.
Den Medicinska utskrivningsplanen gäller i normalfallet som remiss avseende den
direkta uppföljningen efter vårdtillfället och för det fortsatta allmänmedicinska
uppdraget och ska alltid upprättas när Cosmic Link används.
När ansvarsfördelningen mellan primärvård och sjukhusansluten specialistvård
bedöms ”självklar” utifrån samverkansdokument och gängse rutiner:
1. Läkare slutenvård:
• Dokumentera medicinsk utskrivningsplan i Cosmic.
2. Läkare primärvård:
• Godkänn att överta det allmänmedicinska ansvaret via fast val i
utskrivningsplanen i Cosmic Link. (Om behov av diskussion ändå
föreligger, sök kontakt med läkare i slutenvården via generellt
meddelande i Cosmic Link. Meddela vilken familjeläkare som ska
kontaktas samt hur och när.)
3. Läkare slutenvård:
• Dokumentera läkaransvar i utskrivningsplanen i Cosmic Link enligt
medicinsk utskrivningsplan/överenskommelse i Cosmic.
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•

Skriv vid behov dessutom remiss till primärvården om det medicinska
tillståndet kräver specifika åtgärder eller kontroller i ett senare skede där
behov av särskild bevakning föreligger.

När ansvarsfördelningen mellan primärvård och sjukhusansluten specialistvård
bedöms kunna ge utrymme för diskussion utifrån samverkansdokument och gängse
rutiner:
1.

Läkare slutenvård:
• Dokumentera preliminär medicinsk utskrivningsplan i Cosmic.
• Skicka generellt meddelande i Cosmic Link exempelvis ”Preliminär
medicinsk utskrivningsplan finns i Cosmic. För ev diskussion kontakta ul X
(sökarnummer) eller öl Y (sökarnummer)” eller meddela lämpligt sätt för
kontakt med läkare primärvården”.

2.

Läkare primärvård:
Alt 1 Meddela att den prel planen godkänns via generellt meddelande i
Cosmic Link.
Alt 2 Kontakt läkare i slutenvård för diskussion.

3.

Läkare slutenvård:
• När överenskommelse med primärvården är klar dokumentera
medicinsk utskrivningsplan i Cosmic, eventuellt enbart genom att
hänvisa till den tidigare preliminära planen.
• Dokumentera läkaransvar i utskrivningsplanen i Cosmic Link enligt
medicinsk utskrivningsplan i Cosmic.

4.

Läkare primärvård:
• Godkänn att överta det allmänmedicinska ansvaret i enlighet med
medicinsk utskrivningsplan via fast val i utskrivningsplanen i Cosmic Link.

5.

Läkare slutenvård:
• Skriv vid behov dessutom remiss till primärvården om det medicinska
tillståndet kräver specifika åtgärder eller kontroller i ett senare skede
där behov av särskild bevakning föreligger.

Instruktionen har utfärdats av Margareta Ehnebom, medicinsk rådgivare Vårdvalet,
och Åke Tenerz, medicinsk stabschef Västmanlands sjukhus.
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