
    

 
In- och utskrivning i hemsjukvård- Lathund för registrering i Cosmic 

Inskrivning 

- Inskrivning  i hemsjukvård, välj aktuell patient. 

-  Översikter – Anslutningsöversikt. 

- Klicka på ny anslutning - ny ruta kommer upp.  

- De första tre rutorna är automatiskt ifyllda. Fyll i medicinskt ansvarig vårdgivare 

om möjligt. Fyll sedan i vårdform(sista rutan) - hemsjukvård. Spara. Patienten 

hamnar nu i hemsjukvårdslistan. 

 

För att slutenvården ska kunna se om patienten har hemsjukvård är det också viktigt att 

registrera i patientens journal. 

-  

- Gå in under fliken journal. 

- I vänsterkanten finns gemensamma patientdata. Välj medicinska basdata – 

globalt. Här kommer sju olika områden fram. 

-  Högerklicka på fliken hemsjukvård, välj uppdatera. 

-  Gör en kontaktregistrering högst upp i rutan och välj sedan under fasta värden 

det som är aktuellt: inskriven i hemsjukvård/utskriven ur hemsjukvård. Här kan 

man också skriva egen text i rutan om man vill.  

- Högerklicka på fliken hjälp med läkemedelshantering, välj uppdatera och välj 

sedan under fasta värden som är aktuellt: Anhörig/ Vårdpersonal. Här kan man 

också skriva egen text 

- Spara/Signera.  

 

Det kan vara bra att fylla i namn och telefonnummer på ansvarig sköterska i kommunen samt 

att kontrollera att det finns uppgifter på anhöriga. Detta görs under fliken 

patient/patientkort/ Information(skapa ny för att lägga till ny kontaktinformation). 

 

Utskrivning 

Utskrivning från hemsjukvård, välj aktuell patient. 

– Högerklicka på patientens rad i hemsjukvårdslistan. 

– Välj ändra anslutning 

– Bocka i rutan på mitten - avsluta anslutning 



    

– Välj orsak 

– Spara 

 
- Gå in under fliken journal. 

- I vänsterkanten finns gemensamma patientdata. Välj medicinska basdata – 

globalt. Här kommer sju olika områden fram. 

-  Högerklicka på fliken hemsjukvård, välj uppdatera. 

-  Gör en kontaktregistrering högst upp i rutan och välj sedan under fasta värden 

det som är aktuellt: inskriven i hemsjukvård/utskriven ur hemsjukvård. Här kan 

man också skriva egen text i rutan om man vill.  

- Högerklicka på fliken hjälp med läkemedelshantering, välj uppdatera och välj 

under fasta val om ansvarig ändras eller skriv i fri text orsaken till att patienten 

inte behöver hjälp med läkemedelshantering. 

- Spara/Signera.  
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