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Cosmic Link-Informationsöverföring från Regionens rehab till 
Kommunens rehab 

Gäller för: Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset Karlstad, Sjukhuset Torsby, 
Rehabiliteringsenheten Sjukhuset Arvika, Kommunal vård och omsorg  
 

Informationsöverföring från Regionen till kommunen 
 

 1-3 dagar innan patienten är utskrivningsklar, innan beräknat utskrivningsdatum, skall 
slutenvården dokumentera i mallen Statusmeddelande inför utskrivning. För slutenvårdens 
rehabiliteringspersonal sker dokumentationen under sökordet Information från Regionens 
rehab till Kommunens rehab i Cosmic Link. Sökordet finns i mallen Statusmeddelande inför 
utskrivning, som är knuten till aktuell Utskrivningsplan. Sökordet fungerar som en 
överrapportering till kommunen och ersätter det tidigare remissförfarandet. Detta sökord 
SKALL alltid användas inför utskrivning. Ett generellt meddelande behöver skickas märkt 
”Statusmeddelande inför utskrivning”, så kommunens rehabiliteringspersonal 
uppmärksammas att det dokumenterats i mallen. 
 

 Under sökordet Information från Regionens rehab till kommunens rehab finns en frastext 
som kan användas, tänkt som hjälp vid dokumentation för överrapportering till kommunen; 
Bakgrund, Aktuellt och Frågeställning. Kortkommando: 10linfo. 
 

 Bakgrund; information som är relevant för situationen, tex. socialt, bostad, tidigare 
sjukdomar (om detta inte redan finns ifyllt av annan profession), funktionsstatus. 
 

 Aktuellt; information som är relevant för situationen, tex. aktuell diagnos/problematik, 
bedömning och aktuellt funktionsstatus, nytillkomna behov av hjälpmedel, eventuell regim, 
fortsatt mobilisering, restriktioner om det är aktuellt. 
 

 Frågeställning; ex. bedömning av förflyttning, hjälpmedelsbehov, fallrisk i hemmet. 

 

Generella meddelanden 
 

 Generella meddelande får endast användas som fortlöpande information under vårdtiden. 
Märk generella meddelanden med ”till kommunrehab”, för att tydliggöra för kommunens 
rehab. Likaså märker kommunens personal sina generella meddelanden med ”från 
kommunrehab” när de skriver till oss. 
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 Inför utskrivning läs information under Informationsöverföring från Regionen till 
kommunen.  
 
 

Informationsöverföring från kommunen till Regionen 
 
 Från rehab i kommunen använder man sig av Statusmeddelande inför inskrivning (knyts till 

aktuell Utskrivningsplan) när man dokumenterar pågående insatser i samband med att en 
patient läggs in i slutenvården. Sökord som främst används är Pågående 
rehabiliteringsinsatser, Förskrivna hjälpmedel i hemmet samt de andra som man tycker är 
relevanta utifrån profession och patient. 
 

 Planering inför utskrivning; När kommunens personal ska dokumentera de insatser som de 
kommer vara ansvariga för i samband med utskrivning från slutenvården, används mallen 
Planering inför utskrivning. Mallen öppnas från vårdtillfällets aktuella Utskrivningsplan. 
Aktörerna skriver på sitt sökord, Kommunen ansvarar för….. 
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