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Information om kontaktvägar i Linköpings kommun vid utskrivning från 

slutenvård och hemgång från akutmottagning 

 

Socialtjänst 

 

Biståndsbedömare finns tillgängliga via Cosmic Link alternativt via 

telefonväxeln. Hemtjänst har inte tillgång till Cosmic Link, utan kontakten 

förmedlas via biståndsbedömare.   

Kontaktuppgifter till biståndsbedömare, hemtjänst och boenden 

Via denna länk hittar du information om hur du når biståndsbedömare 

https://www.linkoping.se/kontakt/  

Under jourtid nås sociala jouren via denna länk. 

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/akut-hjalp/     

 
På Linköpings kommuns hemsida finns information om boenden, stöd och 

service samt dess kontaktuppgifter:  

 
Via denna länk hittar du information om de hemtjänstutförare som Linköpings 

kommun har avtal med 

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/hitta-och-

jamfor-hemtjanst/  

 

Via denna länk hittar du särskilda boenden, servicehus eller vårdbostad.  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/boende/hitta-och-jamfor-

boende/  

 

Via denna länk hittar du bostad med särskild service.  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/boende-med-

sarskild-service/hitta-och-jamfor-boende/ 
 
Via denna länk hittar du information om Trygghetsteam  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-

hemmet/trygghetsteam/  

 

Via denna länk hittar du information om Äldrelots 

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-

hemmet/trygghetsteam/  

 

Om en person har behov av både socialtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård ska kontakt alltid tas med berörd legitimerad personal innan 

utskrivning. Kontaktuppgifter framgår på sidan 2 i detta dokument.  
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Kommunal hälso- och sjukvård 

 

Ordinärt boende 

 

Det finns 27 hemsjukvårdsområden i Linköpings kommun samt kommunal 

psykiatrisk hemsjukvård. Dessa når du via vård- till vård telefon.  

 

Särskilt boende/Vårdboende 

 

Legitimerad personal nås via personal på respektive enhet, kontaktuppgifter 

hittas via ”hitta och jämför boenden” på Linköpings kommuns hemsida.  

 

Kontaktuppgifter till kommunal hälso- och sjukvård  

 

Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till hemsjukvård  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/hemsjukvard/ 

 

Via denna länk hittar du Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet) 

https://www.linkoping.se/kontakt/kontaktkort/leanlink/rad--stod/socpsyk-

kontaktkort/kopsteamet/   

 

Via denna länk hittar du särskilda boenden. Servicehus eller vårdbostad.  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/boende/hitta-och-jamfor-

boende/  

 

Via denna länk hittar du bostad med särskild service.  

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/boende-med-

sarskild-service/hitta-och-jamfor-boende/ 

 

Även här finns lista med boende och andra stödenheter, psykiatri 

https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-beroende/ 
 

Inmeddelande i Cosmic Link  

 

Om en person har kommunal hälso- och sjukvård sedan tidigare ska 

kontaktuppgifter förmedlats via inmeddelande i Cosmic Link. Detta förutsatt 

att legitimerad personal i kommunen har fått kännedom om att personen åkt in 

till sjukhus. 
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