COSMIC Link
– Den helande länken mellan kommun och landsting
Nu är det både smidigare och säkrare att sköta den samordnade vårdplaneringen. COSMIC
Link är en stabil teknisk funktion som länkar samman kontaktvägarna och kommunikationen
mellan kommunen, sjukhusen och primärvården. Med COSMIC Link stöds upprättandet av en
gemensam vårdplan. Eftersom COSMIC Link hämtar all information ur Cambio COSMIC, kan
all behörig personal i vårdkedjan få tillgång till patientinformation, journaluppgifter, läkar- och
omvårdnadsepikriser, rehabrapporter och läkemedelslista. Omständiga och krångliga faxrutiner blir ett minne blott. Istället sköts inskrivningsmeddelanden, kallelser till vårdplanering och
utskrivningsmeddelande helt elektroniskt.
TOTAL KONTROLL GER STÖRRE
TRYGGHET
Ur COSMIC Link utvinner du smidigt
information som underlättar det dagliga arbetet, t ex att se antalet utskrivningsklara patienter på en viss enhet,
klinik eller för hela regionen. COSMIC
Link står också i kontakt med HSAkatalogen (Hälso- och Sjukvårdens
Adress
register), lokala register och
folkbokföringsregistret. Därigenom
får du snabb tillgång till alla tänkbara
aktuella kontaktuppgifter.
En extra praktisk funktion är att
COSMIC Link kan skicka en notifiering
via e-post när ett nytt meddelande
skickas. På så vis blir man som mottagare uppmärksammad på att ett
meddelande har inkommit även när
man inte är inloggad i COSMIC Link.
VEM KAN GÖRA VAD?
Meddelanden, meddelanden, meddelanden… COSMIC Link blir navet i att
hantera en komplex informationsprocess. Vi har utvecklat COSMIC Link
för att all ärendehantering ska ske
så enkelt som möjligt. Eller som en
kund uttryckte det: ”COSMIC Link är
självklar i sig”.

ALLT DETTA KAN DU GÖRA:
Sjukhusets vårdavdelning kan:
• Skicka Inskrivningsmeddelande
• Skicka Kallelse till samordnad vårdplanering
• Skicka Utskrivningsmeddelande
•
Återkalla alla ovanstående meddelanden
•
Hela tiden följa statusen på ett
ärende
•
Kommentera meddelande, dvs
svara eller lägga till information
• Skriva ut meddelande
• Läsa och skriva i den samordnade
vårdplanen
Sjukhusets vårdavdelning kan:
• Avvisa inskrivningsmeddelande om
det är feladresserat
•
Kommentera och skriva ut meddelande
•
Hela tiden följa statusen på ett
ärende
• Läsa och skriva i den samordnade
vårdplanen
•
Läsa utvalda delar av patientens
journal och läkemedelslista
• Fördela ansvar för ärenden till specifika personer

Från kommunens sida kan man:
• Avvisa feladresserade inskrivningsmeddelanden
• Kvittera kallelse till vårdplanering
•
Kommentera och skriva ut meddelande
•
Hela tiden följa statusen på ett
ärende
• Läsa och skriva i den samordnade
vårdplanen
•
Läsa utvalda delar av patientens
journal och läkemedelslista
• Fördela ansvar för ärenden till specifika personer
Nya COSMIC Link länkar samman
kommunens
äldreomsorg
med
öppen- och slutenvården i landstingen. Resultatet? En samordnad vårdplanering med trygghet, effektivitet
och kvalitetssäkring i fokus.

VÅRDPROCESSEN MED COSMIC LINK – EN ÖVERSIKT:
COSMIC Link är skapad för att ge behörig personal en total översikt av patientens vårdkedja.
1. En nyanländ patient på slutenvården
bedöms vara i behov av insatser från
kommun och primärvård efter vistelsen
inom slutenvården. Ett inskrivningsmeddelande skickas via COSMIC Link
från vårdavdelningen till ansvariga
enheter inom primärvården och kommunen.

2. När patienten närmar sig den
planerade utskrivningen skickas en
kallelse till samordnad vårdplanering
med COSMIC Link. Kommunen kvitterar inom ett dygn.

3. Vårdplaneringsmötet äger rum.
En samordnad vårdplan skapas.
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4. När alla parter justerat den samordnade
vårdplanen och patienten är utskrivningsklar skickas ett utskrivningsmeddelande
med COSMIC Link. Patienten skrivs ut och
ärendet avslutas. De tre parterna arkiverar
ärendet i COSMIC Link, oberoende av varandra.
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COSMIC LINK I KORTHET:
• En sammanhållen ärendehantering där meddelanden skickas och tas emot mellan slutenvården, kommunen och
primärvården.
• Åtkomst till aktuella ärenden ges till dig som är behörig användare.
• Varje enhet (vårdavdelning, kommun och vårdcentral) kan endast följa de ärenden där man är delaktig.
• Den samordnade vårdplaneringen dokumenteras enhetligt med möjlighet för varje part att självständigt signera.
•K
 ommunen får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, som läkarepikris/slutanteckning,
omvårdnadsepikris, rehab-rapport och läkemedelslista.
•V
 iktiga datum och tidpunkter hanteras enligt Betalningsansvarslagen, med möjlighet att i efterhand följa upp
antal betalningsdagar.

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och
sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga
lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i
Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvård
samt patientsäkerhet.

