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Bakgrund
I Prator hanteras ärenden gällande Samverkan vid utskrivning (SVU), Samordnad individuell plan (SIP)
samt kommunikation via Fristående meddelanden.
I samband med driftstart av Cosmic Link kommer Prator försättas i läsläge och ingen ny information
kan tillföras systemet. Pågående ärenden behöver föras över till Cosmic Link eller hanteras på andra
sätt för att en patientsäker kommunikation mellan olika aktörer ska kunna upprätthållas.
Detta dokument beskriver hanteringen för de olika ärendetyperna.

Prator
Hur länge Prator kommer finnas tillgängligt i läsläge efter driftstart av Cosmic Link är inte fastställt
men sannolikt är det en kortare period.
Informationen i Prator kommer senare att arkiveras.

Förberedelser
Alla enheter behöver senast 1 vecka före planerad driftstart av Cosmic Link gå igenom de SIPärenden där enheten är samordningsansvarig. Observera att samordningsansvariga kan finnas i
samtliga organisationer, region såväl som kommun.
•

Ärenden där dokumentation saknas i Prator ska avslutas/makuleras.

Lokala projektledare för Link-införandet ansvarar för att meddela huvudprojektledaren att samtliga
ärenden i Prator är hanterade. Tidsfrist för respektive ärendetyp anges nedan.

Samverkan vid utskrivning (SVU)
Ärenden som är pågående kan ha hunnit olika långt i Prator vid driftstarten av Cosmic Link. Många
gånger kan slutenvården föra över all information som behövs men i vissa fall behöver
kommunaktören dokumentera relevanta delar.
Det åligger slutenvårdsenheter att vid driftstart av Cosmic Link gå igenom Inskrivningsöversikten i
Cosmic och kontrollera vilka patienter som även finns inskrivna i Prator. Detta ska göras inom 2 dagar
efter att Cosmic Link startat.

Instruktion för slutenvården
Kontrollera vilka av patienterna som är inskrivna på enheten (i Cosmic) som också finns inskrivna i
Prator.

Slutenvården skickar
inskrivningsmeddelande

Slutenvården
sammanfattar vid behov
extrameddelanden som
behöver hanteras och
kommunicerar i
Samordningsärendet i
Cosmic Link

Kommunen meddelar
Kommunklar i Cosmic
Link när information
finns i Prator

Om en inskriven patient finns i Prator ska Samordning väljas någon flikarna Inskrivning eller
Samordning i Inskrivningsöversikten.
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1. Välj Ja för Samordning
2. Skicka ett inskrivningsmeddelande enligt instruktionerna på sidan 29 i Cosmic Link, manual.
Information om Beräknad tidpunkt för utskrivning motsvarar Preliminärt utskrivningsdatum i
Prator

Extrameddelanden
Slutenvården sammanfattar vid behov planering och kommunikation som skett via
extrameddelanden.

Instruktion för kommunen
Då slutenvården skapat ett Inskrivningsmeddelande kommer patienten synas på ärendeöversikten.
Om Kommunklar kommunicerats i Prator åligger det nu kommunen att skicka motsvarande
meddelande i Cosmic Link. För instruktion se instruktionerna på sidan 14 i Cosmic Link, manual.

Samordnad individuell plan (SIP)
Det åligger samordningsansvarig att inom 2 veckor från driftstart av Cosmic Link vid behov skapa en
plan för SIP i Cosmic Link baserat på den information som finns i Prator.
En bedömning av vilken information som ska föras över måste göras i varje enskilt fall. Vissa gånger
kan det räcka att göra en sammanfattning medan planen i sin helhet behöver föras över från Prator
till Link.
För instruktion se sidan 23 i Cosmic Link, manual.

Fristående meddelanden
Pågående konversationer måste tas om hand, hur får bedömas av varje enhet i fall till fall. Linkprojektet kan inte bistå med bedömningshjälp. Rutiner kommer tas fram av ViS närmare införandet
av Cosmic Link.
Fristående meddelanden måste gås igenom inom 2 dagar efter att Cosmic Link startat.
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