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Checklista för chefer i kommunerna vid införande av COSMIC LINK
Från och med januari 2018 träder lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård, SFS
2017:612 i kraft. Den ersätter nuvarande 1990:1414. Nedanstående checklista är avsedd att utgöra
ett stöd till chefer i kommunerna i samband införande av nya arbetssätt och övergången till det nya
IT-stödet COSMIC LINK.
Process/arbetssätt
•
•
•

Säkerställ att den nya lagen och dess konsekvenser för verksamhetens arbetssätt är känd för
samtliga berörda medarbetare.
Ta fram och förankra lokala rutiner utifrån Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
En rekommendation är att, om behov finns, skapa forum för dialog och samordning med
andra aktörer i vårdkedjan, exempelvis mellan kommun och öppenvård.

Utbildning
Säkerställ att:
•
•
•
•

Experter/första linjens support har förberett sig enligt anvisning i inbjudan till utbildning.
Experter/första linjens support deltar i utbildningsinsatser i arbetsprocess och IT-stöd, samt
eventuella andra utbildningsinsatser.
Samtliga medarbetare som ska arbeta i LINK har genomgått E-learning i arbetsprocess och ITstöd, samt eventuella andra utbildningsinsatser.
Tid finns avsatt för ovanstående aktiviteter.

Tekniska förutsättningar
•

Säkerställ att erforderliga programvaruversioner finns installerade samt att
nätverksuppkoppling och hårdvara, exempelvis skrivare, är kompatibel enligt checklista.

Inloggning i COSMIC LINK
•
•

Säkerställ att alla medarbetare som ska arbeta i LINK har giltiga inloggningskort/Elegitimationer, inklusive legitimeringskod.
Säkerställ att HSA-konton är uppdaterade för alla berörda medarbetare och att
behörighetsbeställningar är utförda.

Övergång från Prator till COSMIC LINK
•

•

•

Övergången kommer att initieras under vecka 45-46.
o Förbered flytt av aktuella SIP:ar från Prator till COSMIC LINK. Chef vid
samordningsansvarig enhet ansvarar.
Start COSMIC LINK är vecka 47, torsdagen den 22 november.
o Nya ärenden läggs in i COSMIC LINK och flytt av pågående ärenden från Prator sker
(mer information kommer).
Prator avslutas den 30 november.
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Ärenden i Prator som beräknas avslutas senast 30 november kan ligga kvar och
avslutas i Prator.
o Den 30 november kl 17:00 stängs Prator och all information som inte flyttats
arkiveras.
Planera för att experter/första linjens support finns tillgänglig i samband med övergång från
Prator till COSMIC LINK.
o

•

