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Det finns också separata bilagor med skärmdumpar hur man gör i Cosmic med att skapa
samordningsärende och kallelse till SIP samt
dokumentation av SIP och uppföljning av SIP.
Alla praktiska anvisningar finns på
Samarbetsportalen-Samverkan inom vårdenLänsgemensam ledning
I dessa Coronatider är det viktigt att vi
använder de digitala medel som vi har
tillgång till.
Mycket arbete pågår för att vi på ett enkelt
och säkert sätt kan kommunicera med
varandra mellan regionen och kommunens
olika verksamheter både inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst, omsorg och skola. Vi
behöver säkra kontakt med närstående och
anhöriga som kanske befinner sig på annan
ort. Viktigt att testa och träna!
Några saker att tänka på som gäller alla:

Inbjudan med alla anslutningsuppgifter till ett
digitalt möte där ärenden rörande
patienter/brukare/ klienter tas upp får inte
skickas i sin helhet via vanlig mail. Via Cosmic
Messenger eller Cosmic LINK är det säkert att
kommunicera.
Praktiska anvisningar- Distansmöte är
reviderade utifrån ovanstående där
instruktion för uppkoppling kan skickas per
mail medan konferensid meddelas per telefon
eller sms.
Digitala vårdmöten via 1177 använder
Regionen för möte mellan patient och enskild
vårdpersonal som i vissa fall ersätter fysiska
möten.
Vid rent administrativa möten kan vanlig mail
användas för att skicka mötesinbjudan med
Skypelänk.
Samordnad individuell plan

Praktiska anvisningar- Samordnad individuell
plan är reviderad.

Det är viktigt att vi förbereder tillsammans
med den enskildes så mycket som möjligt och
involverar närstående/anhöriga i planeringen
av den fortsatta vården och omsorg. Tänk på
att det dokumentera tydligt vad som bestäms.
För den kommunala hälso- och sjukvården
och AVK- mottagningarna
Rutin för informationsöverföring av AVK -brev
från AVK-mottagningarna till sjuksköterska i
kommunen har testas under mars månad.
AVK- brevet slutar att faxas ut från och med
den 1 april 2020 och sjuksköterskan i
kommunen hämtar själv informationen via
Cosmic. Läs igenom rutinen noggrant då några
förtydligande har gjort efter inkomna
synpunkter.
För den kommunala hälso- och sjukvården
och primärvården
Från och med den 1 april kan kommunens
sjuksköterskor förutom lämna personligt/faxa
även skicka in iakttagelser vid förväntat
dödsfall via fiktiva brevlådan i Cosmic
Messenger till ansvarig hälsocentral. Använd
frasminne så kommer alla uppgifter med.
Separat rutin skickas ut till berörda.

Kontakt Informationsöverföringsgruppen via
mail lansgemensamledning@regionkalmar.se
Hälsningar Ann-Katrin Wilhelmsson
Tf Samordnare länsgemensam ledning i
samverkan

