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Informationsöverföring i Kalmar län 19 maj 2020
Nytt Samordningsärende av kommunen
1. Klicka nertill vänster - ”Skapa Nytt ärende”
2. I fältet vårdkontakt väljer kommunen
”Ingen” för att komma vidare
En kommun till som har Cosmic
Från och med 11 maj har även Nybro kommun
Cosmic genom sammanhållen journal och får
tillgång till många av Cosmics funktionaliteter.
Borgholms och Kalmar kommun har detta
sedan tidigare.
Nya tag när det gäller Samordnad individuell
plan som i dessa tider är högaktuellt.
Samordnad individuell plan

Nu finns två nya SIP-broschyrer som lämnas
till patient, brukare eller klient. Den ena är
riktar sig till Barn och Unga och den andra till
Vuxna. Ett visst antal kommer att skickas ut till
varje kommun samt till de tre sjukhusen,
psykiatrin och primärvården. Regionens
medarbetare kommer att kunna beställa i
regionens webbshop medan kommunerna får
trycka upp.
Det kommer också komma ett bildspel till
olika målgrupper med inspelat tal som kan
användas ute verksamheterna för att öka
kunskapen om SIP. Först ut är Barn och unga.
Tillgång till Samordnad individuell plan via
Cosmic LINK
Nu går det bra att skicka kallelser och
dokumentera SIP med Mödrahälsovården i
norr. Detta gäller:
Mödrahälsovården familjecentralen i
Gamleby, Hultsfred, Oskarshamn och
Västervik samt Mödrahälsovården i Vimmerby
Mödrahälsovården i söder ansluter efter
sommaren.
SIP- Starta ett samordningsärende
Ett samordningsärende måste startas för att
kalla eller dokumentera. Det kan göras av
öppenvården eller kommunen beroende på
vem som tar initiativet till SIP.

Psykisk hälsa i kristid Sveriges kommuner och
regionen har tagit fram ett material med
samlad information, råd o tips kring psykisk
hälsa i kristider i samband med Covid-19. Det
är anpassat för olika målgrupper, barn 0-12 år,
ungdomar 12-25 år, vuxna och äldre.
Ett arbete pågår mellan regionen och länets
kommuner att utifrån detta material på 1177
lyfta fram råd och stöd som finns i Kalmar län.
På Samarbetsportalen finns Psykisk hälsa i
kristider med goda exempel från länet som
inspiration för medarbetare i kommunerna
och regionen i Kalmar län. Tipsa gärna om du
har något gott exempel.
Distansmöte
I Praktiska anvisningar- Distansmöte finns
instruktion för uppkoppling på ett säkert sätt
när det rör patienter/brukare/klienter.
Detta ska användas när inte uppgifter kan
skickas via Cosmic Messenger eller Cosmic
LINK ex. samarbetspartner som saknar dessa
system eller närstående. Det finns även en
lathund som beskriver hur man kopplar upp
sig som kan skickas ut via vanlig mail.
Konferensid meddelas per telefon eller sms.
Vid rent administrativa möten kan vanlig mail
användas för att skicka mötesinbjudningar
med anslutningsuppgifter.
Länk Samarbetsportalen LGL
Kontakt Informationsöverföringsgruppen

