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Införande av nytt IT-stöd för samordnad planering - LINK2 (GNS/8/2018)
Sammanfattning
Utskrivningsprocessen för hälso- och sjukvårdens slutenvård styrs av lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i fortsättningen benämnd LOSUS. Syftet med
LOSUS är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för de personer som efter
utskrivning behöver insatser från kommunen och den landstingsfinansierade öppenvården. En
trygg och säker utskrivningsplanering kräver en god samverkan mellan berörda huvudmän
och personalkategorier.
Samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas personer som har behov av samordnade
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården. Huvudmännens skyldighet att
erbjuda SIP finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), socialtjänstlagen, (SoL) och
LOSUS.
IT-stödet Lifecare används idag som verksamhetsstöd för processen samordnad planering vid
utskrivning från slutenvården samt för SIP. Lifecare har upphandlats från Tieto och avtalet
löper ut februari 2019. Region Jämtland Härjedalen använder idag Cosmic för dokumentation
av patientjournal. Länets kommuner använder sina respektive verksamhetssystem för
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvårdens dokumentation.
Inom Cosmic kundgrupp har det under 2017–2018 genomförts ett gemensamt arbete för att
utveckla en befintlig modul i Cosmic som stöder samordningsärenden mellan vårdgivarna,
Cosmic LINK2.
I maj informerades förvaltningscheferna inom socialtjänst och vård- och omsorgsområdet i
kommunerna om möjligheten att ta del av LINK2 kostnadsfritt. Sociala vård- och
omsorgsgruppen fick på sitt sammanträde i juni information och därefter lämnades ärendet
vidare till Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner.
På gemensamma nämnden för samverkans sammanträde i juni diskuterades ett nytt
vårdplaneringssystem, då punkten fanns som en aktivitet i utkastet till verksamhetsplan 2018.
Alla parter ställde sig då positiva till införande av nytt IT-stöd för samordnad planering.

Förslag till beslut
1. Projektdirektivet godkänns.
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2. Projektägaren får i uppdrag att genomföra projektet, samt hantera tillkommande
kostnader i överenskommelse med kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst
och vård och omsorg.
3. Återkomma till nämnden i december med en lägesrapport.
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