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Projekt Samverkan utskrivning
Chefsforum är projektets överordnade organ och 
dess styrgrupp utgörs av representanter från 
ledning i region och kommun. 
Projektet är indelat i tre delprojekt med Eva Thors 
Adolfsson som huvudprojektledare: 
delprojekt utbildning, lett av  Lena Ludvigsson, 
samt delprojekten IT/Teknik och verksamhet som 
båda leds av Maria Wegner. 
Regionen och samtliga kommuner har utsett 
representanter till delprojekten som också 
fungerar som projektets kontaktpersoner 
”på hemmaplan”. 

COSMIC LINK, nytt IT-stöd för samordnad 

planering

I början av november kommer det nuvarande

IT-stödet Prator att bytas ut mot COSMIC LINK, 

som således blir vårt gemensamma system för 

informationsöverföring vid samverkan och 

planering. COSMIC LINK stöder arbetssätt utifrån 

den nya lagen samt de nya reglerna för 

betalningsansvar. 

Funktioner i COSMIC LINK

COSMIC LINK inbegriper alla steg i samverkans-

processen enligt den nya lagen. 

Varje aktör kommer att kunna dokumentera i 

LINK utifrån sitt ansvar i processen: 

� Inskrivningsmeddelande

� Fast vårdkontakt

� Löpande informationsöverföring

� Utskrivningsplan

� Meddelande om utskrivningsklar

� Kalla till, upprätta och skriva ut samordnad 

individuell plan (SIP) samt planer enligt Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om 

rättspsykiatrisk vård.

Nyheter i COSMIC LINK

Den främsta skillnaden i COSMIC LINK, jämfört 

med det nuvarande IT-stödet Prator är att 

systemet utgör en del i regionens journalsystem 

COSMIC. Detta innebär att det kommer att vara 

möjligt att ta del av aktuell patientinformation på 

ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Syftet med 

detta är att alla involverade aktörer runt den 

enskilde ska kunna inleda sin utskrivnings-

planering direkt efter att denne bedömts ha ett 

samordningsbehov. Systemet ger en samlad bild 

av planeringen, oavsett om den initierats av 

slutenvård, öppenvård eller kommun.

Den enskilde avgör, genom samtycke, huruvida 

kommunens medarbetare ska få ta del av den 

patientinformation som upprättats av regionen. 

Därutöver regleras tillgången till olika typer av 

information i COSMIC LINK genom behörighets-

tilldelning i systemet. 

Förberedelser inför övergången till COSMIC LINK

För att arbetet med samverkan ska lyckas är det 

viktigt att alla verksamheter ser över och anpassar 

lokala rutiner och arbetssätt. 

Det behöver även beställas behörigheter för de 

användare från kommunerna som ska arbeta i 

systemet, denna kommer preliminärt att kunna 

göras från och med v.27. 

Mer information finns på: 
https://www.regionvastmanland.se/vardgivare/v
ardsamverkan/lansgemensamma-
dokument/samverkan-vid-utskrivning/

Den nya lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde ikraft 1 januari 
2018. I länet bedriver region och kommuner ett gemensamt projekt för att anpassa 
överenskommelser och arbetssätt till den nya lagen. I projektet ingår även byte av gemensamt 
IT-stöd för samordnad planering och tillämpning av det nya betalningsansvaret i lagen. 

Detta andra informationsbrev beskriver framförallt det nya IT-stödet för samverkan, COSMIC 
LINK. Arbetsprocessen enligt den nya lagen beskrivs på sidan 2.
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� Inskrivningsmeddelande skickas från den 
slutna vården till berörda enheter inom 24 
timmar från det att patienten skrivits in. 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla 
personuppgifter samt beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Vid nyupptäckt behov av 
samordning ska meddelande skickas inom 24 
timmar.

� Fast vårdkontakt utses i primärvård/ 
öppenvård när inskrivningsmeddelande 
erhållits. Den fasta vårdkontaktens uppgift är 
att omgående påbörja planering och 
samordning av vård och övriga insatser inför 
utskrivning.

� Planering inför utskrivning påbörjas 
omgående av berörda enheter när 
inskrivningsmeddelande erhållits. Patienten 
och närstående ska ges förutsättningar till ett 
aktivt deltagande. Utskrivningsplanen ska alltid 
delges berörda parter.

� Meddelande om utskrivningsklar skickas från 
den slutna vården till berörda enheter när 
ansvarig läkare bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. För att anses utskrivningsklar 
ska patienten fått skriftlig information. 
Nödvändig information ska också vara 
överförd till berörda enheter. Vidare ska 
nödvändiga hjälpmedel och medicintekniska 
produkter från regionen vara utprovade 
och/eller tillgängliga för patienten. 
Läkemedelslistan ska vara uppdaterad och 
nödvändiga läkemedel finnas tillgängliga för 
patienten.

� Information till patient och/eller anhörig ska 
anpassas till mottagarens individuella 
förutsättningar. Patienten ska ha fått 
information om:

• den vård och behandling som getts under 

vårdtiden

• vad olika enheter planerat

• åtgärder vid förändring av behov och tillstånd 

• kontaktuppgifter till berörda enheter

• vilka hjälpmedel och medicintekniska 

produkter som förskrivits och hur dessa ska 

hanteras 

• vem som är fast vårdkontakt i öppenvården 

och kontaktuppgifter till denne

• tidpunkt för SIP om den är fastställd

� Kallelse till samordnad individuell planering  
(SIP) görs av den fasta vårdkontakten senast 
tre dagar efter erhållet meddelande om 
utskrivningsklar om det finns ett behov av 
samordning. 

� Informationsöverföring vid utskrivning sker 
senast samma dag som patienten skrivs ut. 
Information som överförs bör innehålla sådana 
uppgifter om patientens vård och 
hälsotillstånd som är nödvändiga för 
patientens fortsatta vård.

� SIP genomförs i regel i hemmet för patienten 
som efter utskrivning bedöms behöva insatser 
från både region och kommun. Om behoven 
för patienten är så omfattande att en säker 
hemgång inte kan ske utan samordning ska SIP 
utföras på sjukhus innan utskrivning. 

Arbetsprocess enligt den nya lagen
När en patient behöver insatser från både region och kommun gäller följande:


