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Informationsöverföring i Kalmar län
enskildes insatser mellan slutenvård och kommun.
Arbetet färdigställs inom kort och då vill vi
uppmuntra er att gå igenom dessa på nytt.
Utskrivningsplanering eller SIP?
En utskrivningsplanering beskriver den enskildes
behov av hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings-,
omsorgs- och/eller sociala insatser för att säkra den
första tiden hemma.

Informationsöverföringsgruppen har ny
sammansättning
Från hösten 2019 utgörs informationsöverföringsgruppen av utvecklingsledarna inom
Länsgemensam ledning, representant från IT
Cosmic, vårdkoordinator i primärvårdsförvaltningen
tillsammans med samordnaren i Region Kalmar län
samt verksamhetsledaren hälsa och social välfärd
kommunförbundet Kalmar län.
Gruppen har under hösten startat upp och arbetat
med att hitta arbetssätt. Framöver kommer gruppen
att sammanträda en gång i månaden. Bästa sättet
att komma i kontakt med gruppen är via
lansgemensamledning@regionkalmar.se
Emmy Ahlstedt är tf. samordnare för Länsgemensam ledning och sammankallande för Informationsöverföringsgruppen. Emmy går på föräldraledighet i
mitten av februari och då träder Ann-Katrin
Wilhelmsson in i hennes ställe.
Läs om Länsgemensam lednings arbete på
Samarbetsportalen.
Revidering av praktiska anvisningar
Det finns ett 40-tal förbättringsförslag inskickade till
Cambio angående Cosmic LINK. Några har trätt i
kraft redan under hösten. En arbetsgrupp har under
hösten jobbat med att uppdatera och revidera de
praktiska anvisningarna Samordning av den

Utifrån den enskildes behov kan
utskrivningsplaneringen ske på flera sätt.
Exempelvis via Cosmic Link, telefon, distansmöte
eller fysiskt möte. Utskrivningsplaneringen
dokumenteras i Cosmic Link. Regionens
medarbetare sätter åtgärdskod AU125.
En samordnad individuell plan, SIP, beskriver mer
långsiktigt den enskildes behov av insatser/åtgärder
från hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings-,
omsorgs- och/eller sociala insatser. En SIP görs
med fördel i hemmet men kan också ske inom
slutenvården om patientens tillstånd kräver detta.
Patientens delaktighet är mycket viktig i
planeringen. Regionens medarbetare sätter
åtgärdskod AU 124.
Egenvårdsintyg
Nyhet är att egenvårdsintyget går att länka via
Cosmic messenger till biståndshandläggare fiktiv
brevlåda i kommunen. Planering av egenvård och
utfärdande av egenvårdsintyg ska endast göras då
patienten behöver hjälp och stöd med utförandet av
egenvården.
LISA - avvikelser kopplade till samverkan
Region Kalmar län och kommun
När avvikelse kopplad till samverkan mellan Region
Kalmar län och kommun är det viktigt att Samverkan
region Kalmar län – kommun väljs i händelse och
orsakskategoriseringen i LISA. Annars hamnar inte
avvikelserna i rätt forum för analys och vidare
hantering på systemnivå.

