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Meddelande om kommunklar vid utskrivningsprocess från 
slutenvård i Uppsala kommun – Lathund 
 

Kommunklar bakgrund 
När slutenvården meddelar kommunen om vilket datum patienten är klar att lämna 
slutenvården ska kommunen i sin tur, meddela slutenvården när patienten kan gå hem genom 
att ange meddelande om Kommunklar i kommunikationsverktyget (Cosmic Link). Varje 
kommun ansvarar för att det finns lokala rutiner för detta. 

Kommunklar innebär att en intern avstämning mellan kommunal hälso- och sjukvård och 
socialtjänst (t ex hemtjänst och vid behov biståndshandläggare) har genomförts. Kommunens 
aktörer är då redo att ta emot patienten. 

Kommunklar anges av, hos respektive vårdgivare, utsedd funktion i ett Generellt meddelande i 
Cosmic Link, med fördefinierad titel Kommunklar. 

Förberedelse inför kommunklar till ordinärt boende (inklusive växelvård) för hälso- 
och sjukvården (ÄLN, OSN) 
Vid nya eller förändrade behov av insatser efter utskrivning från slutenvård, gällande hälso- och 
sjukvård inklusive rehabilitering och hjälpmedel, ska vårdcentralen och/eller specialiserad 
öppenvård (region) och kommunens hälso- och sjukvård, gemensamt analysera hur insatserna 
ska samordnas med stöd av slutenvårdens information exempelvis avseende fördelning av 
medicinskt ansvar.  

I de fall ett medicinskt ansvar ska delas mellan specialiserad vård och vårdcentral, samt 
kommunens hälso- och sjukvård, ska en medicinsk planering genomföras och en Samordnad 
individuell plan (SIP) erbjudas dem med socialtjänstinsatser. 

Legitimerad personal i kommunens hemsjukvård ansvarar för att följa ärendet i Cosmic Link och 
fullfölja planering av nya, förändrade eller oförändrade behov enligt ovan, tills patienten skrivs ut 
från slutenvården. 

Vid beslut om korttidsplats av biståndshandläggare i utskrivningsprocessen, ska den 
legitimerade personalen i hemsjukvården ansvara för planeringen ända fram tills 
överrapportering till ansvarig för respektive profession kan göras vid erbjuden korttidsplats. 

Förberedelse inför kommunklar till ordinärt boende för socialtjänsten (ÄLN, OSN) 
När biståndshandläggaren är klar med sin utredning och skickat beställningen till mottagande 
enhet för hemtjänstutföraren, skriver biståndshandläggaren detta i ett Generellt meddelande 
Cosmic Link. Kontaktuppgifter med namn och telefonnummer till mottagande hemtjänstenhet 
anges i meddelandet.  

Mottagande enhet för hemtjänsten skriver i ett Generellt meddelande Cosmic Link när den 
mottagande enheten är redo att ta emot den enskilde och kommunicerar detta med 
slutenvården.  

Namn på mottagande enhet och datum/tid när den enskilde tas emot anges i meddelandet.  
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Meddelande om kommunklar vid ordinärt boende (inklusive växelvård)  
När planeringen är klar för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten (hemtjänsten) 
meddelas detta genom att skapa meddelandet Kommunklar för hemgång. 

Samordningsansvaret ligger på mottagande sjuksköterskeenhet vid enhet för hemsjukvård, som 
skapar ett meddelande om kommunklar i ett Generellt meddelande i Cosmic Link, efter 
överenskommelse/avstämning med övrig legitimerad personal (arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast) och planerare/samordnare eller motsvarande för utförare av 
hemtjänst. Avstämning med biståndshandläggare kan också göras vid behov. 

Förberedelse inför kommunklar till korttidsplats för hälso- och sjukvården 
Legitimerad personal i hemsjukvården ansvarar för planering av nya, förändrade eller 
oförändrade behov av insatser av hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och hjälpmedel, 
efter utskrivningen tills överrapportering till ansvarig för respektive profession kan göras vid 
erbjuden korttidsplats. 

Förberedelse inför kommunklar till korttidsplats för socialtjänsten 
När biståndshandläggaren är klar med sin utredning om korttidsplats och har skickat 
beställningen till boendesamordningen Myndighet ÄLN, skriver biståndshandläggaren detta i ett 
Generellt meddelande Cosmic Link. 

Boendesamordningen vid myndighet ÄLN skriver sedan i ett Generellt meddelande när plats vid 
specifik enhet för korttidsplatsen erbjuds. Enhetens namn och kontaktuppgifter till mottagande 
enhet och datum för när platsen erbjuds anges i meddelandet. 

Mottagande korttidsenhet (planerare/chef) skriver i ett Generellt meddelande Cosmic Link när 
den mottagande enheten är redo att ta emot den enskilde och kommunicerar detta med 
slutenvården. Namn på mottagande enhet och datum/tid när den enskilde tas emot anges i 
meddelandet.  

Meddelande om kommunklar vid korttidsplats 
När planeringen är klar för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten meddelas detta genom 
att skapa meddelandet ”Kommunklar” för hemgång. 

Samordningsansvaret ligger på mottagande sjuksköterskeenhet vid enhet för korttidsplats, som 
skapar ett meddelande om kommunklar i ett Generellt meddelande i Cosmic Link, efter 
överenskommelse/avstämning med övrig legitimerad personal (arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast) och planerare/samordnare eller motsvarande vid enheten för 
korttidsvård. Ytterligare avstämning med boendesamordnare kan göras vid behov. 

Förberedelse inför kommunklar till särskilt boende för hälso- och sjukvården (ÄLN, OSN) 
Vid nya eller förändrade behov av insatser av hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och 
hjälpmedel efter utskrivning, ska legitimerad personal vid särskilt boende och slutenvården 
gemensamt analysera hur insatserna ska samordnas med stöd av slutenvårdens information.  

I de fall ett medicinskt ansvar ska delas mellan specialiserad vård och kommunens hälso- och 
sjukvård vid särskilt boende ska en medicinsk planering genomföras och en samordnad 
individuell plan (SIP) erbjudas dem med socialtjänstinsatser. 

Legitimerad personal i kommunens särskilda boenden, ansvarar för att följa ärendet i Cosmic 
Link och fullfölja planering av nya, förändrade eller oförändrade behov enligt ovan, tills 
patienten skrivs ut från slutenvården. 



Meddelande om kommunklar vid utskrivningsprocess från slutenvård i Uppsala kommun – Lathund Sida 3 (3) 

 La
th

un
d 

20
22

-0
7-

20
 E

w
a 

La
rs

so
n 

 

Meddelande om kommunklar vid särskilt boende (ÄLN, OSN) 
När planeringen är klar för hälso- och sjukvården meddelas detta genom att skapa meddelandet 
Kommunklar för hemgång. 

Samordningsansvaret ligger på mottagande sjuksköterskeenhet vid särskilt boende, som skapar 
ett meddelande om kommunklar i ett Generellt meddelande i Cosmic Link, efter 
överenskommelse/avstämning med övrig legitimerad personal (arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast) och planerare/samordnare eller motsvarande på enheten. 

 

Relaterade dokument: 
− ViS - Vård i samverkan, Samverkan vid utskrivning från slutenvård 

− Manual för processer och arbetssätt i Cosmic Link och Cosmic Messenger 

− Cosmic Link Manual 

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13053&docId=DocPlusSTYR-13053
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-29319&docId=DocPlusSTYR-29319&filename=Manual%20f%C3%B6r%20processer%20och%20arbetss%C3%A4tt%20i%20Cosmic%20Link%20och%20Cosmic%20Messenger.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/it-system/cosmic/cosmic-link-manual-220303.pdf
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