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Om dokumentet

1.1 Informationsklass
Inför breddinförandet av Link gjordes en informationsklassning via Klassa, med nedanstående
resultat. Säkerhetsnivåer:
Konfidentialitet - Nivå 2
Riktighet - Nivå 2
Tillgänglighet - Nivå 2
Spårbarhet - Nivå 2
Bedömning behöver göras av om en uppgraderad informationsklassning behöver göras av Link2.

1.2 Versionshistorik
Version

Datum

1:1

2018-05-07

1:2

2018-05-18

1:3

2018-05-21

2

Utfärdare

Beskrivning

Inledning

2.1 Bakgrund till projektet
Idag används Link i Region Jönköpings län, samt i länets kommuner. Link är ett stöd för samordnad
vårdplanering som används av kommun, primärvård och sjukhus. Vårdplaneringsprocessen består av
en sammanhållen ärendehantering. Link ger möjlighet för slutenvård, kommun och primärvård att
hantera de olika faserna i vårdplaneringsprocessen utifrån respektive verksamhet. Vårdplanering i
Link innebär att alla inblandade parter kan få aktuell information för den samordnade
vårdplaneringen i takt med att den uppdateras elektroniskt i Cosmic Link, förutsatt att patienten
lämnat samtycke.
Cosmic Link är en teknisk funktion som länkar samman de olika kontaktvägar och kommunikation som
är mellan kommunen, slutenvården och primärvården. Link hämtar viss information från Cosmic och
därför kan behörig personal få tillgång till den patientinformation de behöver i vårdplaneringsprocessen.
Det kan till exempel vara journaluppgifter, epikriser och läkemedelslista. Inskrivningsmeddelandet,
kallelserna till vårdplaneringen och utskrivningsmeddelandet sker helt elektroniskt i Link. (Cambio,
2018)
Cosmic Link infördes 27 april 2017 i Region Jönköpings län och ersatte det tidigare systemet
Meddix. Införandet inleddes med en förberedande pilottest som startade i februari 2017 i Eksjö. I
samband med förberedelserna utsågs superanvändare som fick fördjupad utbildning och information
om Link och vårdplaneringsprocessen och kommande förändringar i linje med nya
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betalningsansvarslagen, som trädde i kraft 2018-01-01. Informationstillfällen gavs på respektive
sjukhus för övriga berörda och intresserade vid upprepade tillfällen under mars och april 2017.
Folkhälsa och sjukvård samt IT-centrum i Region Jönköpings län hade ansvar för support den
närmaste tiden kring breddinförandet, samt i mindre omfattning även senare. Frågor rörande Link och
vårdplaneringsprocessen har därefter hanterats inom ordinarie förvaltning på Folkhälsa och sjukvård
och på IT-centrum.

Tidigare
användes
pappersblankett
som faxades

Link infördes
27 april 2017

Meddix infördes
2007

Link 2 hösten
2018

I nuvarande version av Link saknas viktiga funktioner för samverkan i vårdplaneringsprocessen enligt
den nya betalningsansvarslagen. En ny version av Link, LINK2, har utvecklats för att möta behoven av
saknade funktioner, kopplade till de krav som de förändrade arbetssätt medför i samband med att
betalningsansvarslagen ändrats. LINK2 är en helt omarbetad ny version av nuvarande Link, och
innehåller helt nya funktioner för samordnad vårdplanering och vårdplaneringsprocessen, varför en
väl planerad införandeprocess med utbildningsinsatser och tillhörande förberedelser är nödvändigt
för berörda parter.
I Region Jönköpings län finns ett etablerat koncept för förberedelser, utbildning och support som
användes vid breddinförandet av Link. Detta koncept kommer att användas för LINK2 i modifierad
form, eftersom erfarenhet och grundläggande kompetens nu finns om Link. Planering, förberedelser
samt utbildningsplanering har påbörjats av ansvariga i Region Jönköpings län.
Utvecklingen av LINK2 har genomförts i samverkan med Cambio och övriga Cosmickunder under
perioden våren 2017- våren 2018. En referensgrupp har arbetet med att gemensamt prioritera krav
och funktioner, samt med att gemensamt bedöma de lösningsförslag som presenterats fortlöpande.
Deltagare i referensgruppen har varit verksamhetsföreträdare för sjukvården, IT och kommun från
samtliga Cosmickunder. Acceptanstester har genomförts och godkänts gemensamt av
referensgruppen. Den slutliga produkten acceptanstestas och slutgodkännas av Västmanlands Läns
Landsting som är acceptanskontrollör för Link2, enligt det koncept som man arbetar efter
kundgemensamt i Cosmics kundgrupp. Gemensam planering av införande och implementering av
LINK2 har beslutats i kundgrupp Cosmic. För Region Jönköpings län innebär det driftsättning av LINK2
vecka 48.
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2.2 Beställare/Projektägare
Anette Peterson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Regionledningskontoret, Region Jönköpings län.

3

Mål

3.1 Effektmål
Ett övergripande effektmål är att uppnå den gemensamma visionen för samverkan, som innebär att
invånarna i länet ska kunna säga och uppleva ”Jag får den vård och omsorg jag behöver, där jag
behöver och när jag behöver”. (Region Jönköpings län, 2018, s. 4) Tanken med visionen är att värdet
för invånarna höjs när kommunernas och regionens medarbetare arbetar efter gemensamma mål och
med en tydlig ansvarsfördelning. (Region Jönköpings län, 2018)
Förbättrade och nya funktioner som stödjer arbetet med samordnad vårdplanering, gällande
vårdplaneringsprocess, samt anpassning till den förändrade betalningsansvarslagen som ändrades vid
årsskiftet är också betydande effektmål, liksom de förbättrade och nya ändamålsenliga funktioner som
finns i LINK2 som kommer att underlätta och bidra till att arbetsmomenten i vårdplaneringsprocessen
kan utföras på ett säkert och effektivt sätt.
Nedan listas några av de krav och önskemål som definierats tidigare under arbetet med Link, och som
kommer med som förbättrade och utvecklade funktioner i LINK2.












Man kan skapa samordningsärenden både vid inskrivning i sluten vård och från öppenvård.
Öppenvården kan skicka kallelse till SVPL.
SIP skrivs i Link.
Ärendet finns kvar även patienten läggs in på annan kliniken.
Ärendet fortsätter även när patienten skrivs ut från sjukhuset.
Man kan se i Patientlisten om patienten har ett pågående samordningsärende.
Fler yrkesroller kan ha behörighet.
Fler underenheter för kommunerna, underlättar t.ex. vid sortering.
Möjligheten att kunna rikta meddelanden.
Att man ska kunna bjuda in fler deltagare, till exempel öppenvården inom psykiatrin.
Behörighet för administrering av sk. frastexter även för kommunen.

3.2 Projektmål
Att LINK2 implementeras i verksamheten i Regionen och kommunerna i Jönköpings län vecka 48
2018.
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3.3 Prioriteringstriangel

Omfattning

Kost

Kalendertid

Tiden är den viktigaste prioriteringen med anledning av att vecka 48 är aktuell beslutad vecka för
införandet av LINK2.
Kalendertid
60
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3.4 Tidsplan
Övergång från LINK till LINK2 sker i samband med uppgradering till FP3 v 48.
Bilderna nedan beskriver den övergripande planeringen samt förberedelser och utbildning inför
implementeringen av LINK2 i verksamheten i slutenvård, primärvård och kommuner. Inför
uppgraderingen till Link 2 pågår förberedelser dels ur ett IT-perspektiv och även ur ett
verksamhetsnära perspektiv.
Starttid: 2018-06-01
Sluttid: 2018-12-31
Övergripande plan, IT-centrum (ITC) och Folkhälsa och Sjukvård (FS)
Aktivitet R8.1.1.13

v 19 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 till v 32 v 33 v 34 v 35 v 36 v 37 v 38 v 39 v 40 v 41 v 42 v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52

Krav- och arkitekturanalys. Funktionsutredning. Klargörande av
"scope"
Initiering och Etablering av uppdraget
Detaljplan driftsättningssekvens
RJL leverans R8.1.1.13
Installation av leveransen i våra miljöer för konfigurering och test

?
?

Period för att ta fram godkända konfigureringsunderlag i utv-miljö
Period för formella tester i QA-miljön
Hotfixleverans, riskanalys, installation och test

Ej fastställda tidpunkter

Teknikförberedelser, infrastruktur, detaljplan installation
Acceptanstest och slutligt godkännande av leveransen
Ev. behov av uppdatering av processer och rutiner ute i berörda
verksamheter
Utbildning av användarna utifrån behov

Hur mycket utb. krävs?

Uppgradering i produktion o användarna släpps på
Initial supportperiod
Utvärdering av arbetet och ta fram slutrapport
Uppdraget avslutas, Kick Out

Förberedelser och utbildning, IT-centrum och Folkhälsa och Sjukvård

4

Omfattning

4.1 Omfattning
Implementering av LINK2 omfattar förberedelser, utbildning och support. Beroende finns till
uppgraderingen till FP3, som Link2 är en del av. Driftsättningen av FP3 innebär att LINK2 finns i
drift direkt i samband med driftsättning, och detta går inte att påverka eller ändra. Detta medför
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noggranna förberedelser och god planering. Tidplan och omfattning framgår av bilderna ovan under
rubriken Tidsplan.

4.2 Beroenden till andra projekt
LINK2 ingår i leveransen av FP3, Cambio Cosmic, varför dessa delar behöver gemensam planering.
Övergången från Link till LINK2, sker direkt vid uppgradering till FP3, vilket innebär att noggrann
planering, utbildning och förberedelser är nödvändigt för att LINK2 ska kunna användas i
verksamheten när övergången sker.

4.3 Avgränsningar




5

Eventuella behov av förändringar i hanteringen av kommunernas behörigheter ingår inte i
projektet
Eventuella behov av ändringar i befintliga eller behov av utveckling av nya Diver-rapporter
ingår inte i projektet och hanteras inom ordinarie förvaltningsprocesser
Eventuella behov av ändringar i betalningsprocessen på Ekonomiavdelningarna inom
Regionen och Kommunerna ingår inte

Nyttor

Förväntade nyttor med LINK2 är bland annat förbättrade arbetsrutiner och smidigare arbete enligt
vårdplaneringsprocessen. LINK2 innehåller ändamålsenliga funktioner anpassade till
vårdplaneringsprocessen baserade på de krav och förändrade arbetssätt som den nya
betalningsansvarslagen medför när det gäller samordning och rutiner inom specialiserad vård,
primärvård och kommun.

6

Ekonomi

6.1 Finansiering
Nuvarande finansieringsmodell som gäller för Cosmic.

6.2 Kostnader
Region Jönköpings län står för kostnaden och kommunen är delaktiga i supportkostnader enligt
nuvarande supportavtal.
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6.3 Resurser
Roll

Organisation

Projektledare

IT-centrum

Projektledare

IT-centrum

Kravanalytiker

IT-centrum

IT-arkitekt

IT-centrum

Testledare

IT-centrum

Utredare

Folkhälsa och Sjukvård

Utredare

Folkhälsa och Sjukvård

Applikationsspecialist

IT-centrum

Applikationsspecialist

IT-centrum

FoU-ledare

Kommunal Utveckling

Ungefärlig omfattning (%)

6.4 Styrgrupp
eHälsorådet är styrgrupp.

7

Förvaltningsansvar

Folkhälsa och sjukvård och IT-centrum ansvarar för LINK2 enligt befintlig förvaltningsplan för
Cosmic och sjukvårdens IT-stöd.

8

Legala frågor

Nya betalningsansvarslagen gäller frånochmed 2018-01-01. Den nya lagen och dess konsekvenser
för hantering av betalningsansvar och dess beräkning har beaktats i utvecklingen av LINK2. En
lokal överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets kommuner har träffats, och en
ersättningsmodell har tagits fram och beslutats för tillämpning av den nya betalningsansvarslagen.
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8.1 Lagar och Avtal
Nya betalningsansvarslagen gäller frånochmed 2018-01-01. Den nya lagen och dess konsekvenser
för hantering av betalningsansvar och dess beräkning har beaktats i utvecklingen av LINK2. En
lokal överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets kommuner har träffats, och en
ersättningsmodell har tagits fram och beslutats för tillämpning av den nya betalningsansvarslagen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
1§ I denna lag finns bestämmelser om
1. bestämmelser och tillämpning av samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att
de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården,
2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda
enheter inom de aktuella verksamheterna, och
3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter
2§ Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som
efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt
främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt
efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sammanhallenvardomsorgaldre/samverka
nvidutskrivningfransjukhus.13624.html
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
kraft. Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari
2018. Den ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
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Begrepp och definitioner

Begrepp

Beskrivning

SIP

Samordnad individuell plan

10 Bilagor
Underskrift av Beställare

Namn
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Datum

Namn

Datum

