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Informationsöverföring i Kalmar län – december 2020
Praktiska anvisningar
Egenvård
Med egenvård avses en
hälso-och sjukvårdsåtgärd
som legitimerad personal
bedömt att en patient själv
kan utföra eller kan utföras
med hjälp av någon annan.
Praktiska anvisningar
Egenvård har kompletteras
med ett flödesschema samt
hur egenvårdsintyget skrivs i
Cosmic och kan skickas till
fiktiv brevlåda i Cosmic
Messenger.
Vidare har en ny patientinformation om
egenvård och ett egenvårdsintyg för de som
inte har tillgång till Cosmic tagits fram.
Fiktiva brevlådor i Cosmic Messenger
Tänk på att använda de fiktiva och inte de
personliga brevlådorna när ni skickar
meddelande via Cosmic Messenger. De fiktiva
brevlådorna har fler behörighet till och ska
kontrolleras vardagar minst 2ggr/dag.
Samordnad individuell plan (SIP)
SIP är den enskildes plan som beskriver den
vård, omsorg och stöd som den enskilde
tillsammans med professionen kommit fram
till.
Workshop SIP
Två workshops med många deltagare hann att
genomföras under hösten innan det blev
strängare restriktioner för fysiska möten.
Utvärdering och planering för kommande
upplägg pågår.
Ändring i SIP mallen
En ändring är gjord i SIP-mallen i Cosmic så
att standardtexten under sökordet Samordnad
individuell plan tagits bort och ersatts med ett
frasminne sipsam som enbart den som startar
planen skriver. Detta för att undvika
upprepningar i planen.

Cosmic i kommunerna
Hälso- och sjukvården och
rehabiliteringen i Borgholm,
Kalmar, Mörbylånga, Nybro,
Torsås och i februari Högsby
kommun har tillgång till
journalsystemet Cosmic. Syftet är
att samverkan ska bli bättre och att
den kommunala hälso- och
sjukvårdspersonalen och regionens
personal lättare ska kunna ta del av
varandras journalanteckningar.
Detta ökar patientsäkerheten för
den enskilda individen och sparar
tid för bägge huvud-männen. Att
arbeta med sammanhållen
journalföring är också ett av målen i länets
Regionala Digitala Agenda (RDA).
Vidare pågår en förstudie när det gäller
överföring av information från kommunernas
journalsystem Procapita till Cosmic. Detta för
att undvika dubbeldokumentation.
Enheter i Cosmic på samarbetsportalen
På Samarbetsportalen finns en förteckning
över vilka enheter som är anslutna till Cosmic
LINK till vilka kallelser till SIP kan skickas
direkt.
Uppdatering av Cosmic
I samband med planerad uppdatering av
Cosmic i januari kommer även Praktiska
anvisningar-Samordning av den enskildes
insatser mellan slutenvård, öppenvård och
kommun revideras och bytas ut på
Samarbetsportalen.

God Jul och Gott Nytt År!
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