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Minnesanteckning Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2018-01-17 
Tid: 15:00 -17:00 
Plats:  Gullbergsvass, lokal Banvallen 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Korrigering av fel efternamn. Läggs till handlingarna 

2. Informationspunkter 

- Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst 

o Beställning leveranspaket 3, återkoppling 
Efter driftsättning i december 2016 har levererats Optionspaket 1 (juni 2017) och 
Leveranspaket 2 (november 2017). Nästa leverans blir leveranspaket 3, vars syfte är 
att anpassa SAMSA IT-tjänst att vara ett stöd för ny lag (2017:612) samt 
överenskommelse och riktlinje i Västra Götaland. Därefter planeras för leverans 4.  
Anpassningen till lag, överenskommelse och riktlinjekrav medför stora ändringar i IT-
tjänsten även om målet är att förändringarna ska vara så få som möjligt för största 
möjliga igenkänningsfaktor för användarna av tjänsten.  
Sammanställning av krav för Leverans 3 är till största delen klar, återstår några krav 
som är beroende av innehåll i förslag till överenskommelse och riktlinje som ska gälla 
efter 2018-09-25.  
   
Förvaltningens uppfattning är att dialogen med leverantören är god och att 
anpassning av IT-tjänsten kommer genomföras enligt plan. Styrgruppen har 
uppdragit till ordförande att hantera prioritering av upphandlingskraven vilket kan 
innebära att en del av ursprungliga upphandlingskrav faller bort.  Avstämning av 
upphandlingskraven sker kontinuerligt och en ”avräkning” planeras med 
leverantören. 
 

o Riskanalys- återkoppling 
Syfte med riskanalysen var att identifiera risker kopplade till två uppdrag med samma 
mål. Målet är att överenskommelse, riktlinje och rutin ska vara implementerade och 
IT-tjänsten SAMSA anpassad för att kunna användas fullt ut av verksamheterna 
fr.o.m. 2018-09-25.  

 Strategisk beredningsgrupp, implementeringsgrupp och processledare har 
uppdraget att ta fram förslag till och implementera överenskommelse och 
riktlinje.  

 Styrgrupp SVPL och SAMSA förvaltning har uppdrag att anpassa och rutin 
och IT-tjänsten SAMSA samt utbilda användare.  

I riskanalysen deltog representanter från kommun, sjukhus, primärvård, 
implementeringsgruppen, SAMSA förvaltning samt personer med IT kompetens från 
kommun och VGR. 
Ett antal risker identifierades. Sammanställning är gjord men behöver bearbetas 
ytterligare. Därefter kommer resultatet att tas upp i SAMSA arbetsgrupp samt delges 
Styrgrupp SVPL för att ta upp på hemmaplan och i samverkansarbetet. Styrgruppen 
behöver även fundera på vilka åtgärder som bör åtgärdas av olika grupperingar samt 
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om någon risk saknas. Huvudintrycket är att det inte kom fram något som vi inte varit 
medvetna om tidigare. 
 

Medskick till styrgruppen – förmedla att fram till 2018-09-24 är det nuvarande rutin och  
funktion i IT-tjänst som gäller. 

 
o Nyhetsbrev- information 

Nyhetsbrev 1 2018 – gemensamt nyhetsbrev från processledarna för 
överenskommelse/ riktlinje och SAMSA Förvaltning till berörda verksamheter och 
användare och SAMSA IT-tjänst.  
 

o Kommunikation 
Kommunikationsplan tas fram gemensamt med implementeringsgruppen. Målet är 
att få en sammanhållen kommunikation med berörda intressenter. 
 

- NPÖ 

Från och med 1 februari 2018 kommer inte NU-sjukvården att faxa dokument till 

kommuner avseende information som finns tillgänglig i NPÖ. Samtliga kommuner i Fyrbodal 

är anslutna till NPÖ. Berörda kommuner utanför Fyrbodal kan begära aktuella dokument via 

fax om man inte är ansluten till NPÖ. För frågor hur planen ser ut för övriga VGK avseende 

anslutning till NPÖ hänvisas till Västkom som driver frågan. 

 

Patientens samtycke krävs för att få ta del av den dokumentation som finns i NPÖ. Genom 

att inhämta samtycke tidigt i processen ges möjlighet till effektivare vårdplanering och 

övertagande av patient. Förslag till ny rutin är framtagen som innebär att samtycke 

inhämtas antingen vid vårdbegäran, inskrivning eller vid kallelse till vårdplanering. NPÖ 

arbetsgrupp har efterfrågat synpunkter från SAMSA-arbetsgrupp vilka har tagit frågan med 

sig hem och återkommer.  

 

- Delregionalt arbete status 

Fyrbodal – ingen deltagare på dagens möte 

Skaraborg – SAMSA-förvaltarna sitter numera med i implementeringsgruppen, vilket varit 

en stor framgångsfaktor. Blir tydligare att arbetet hålls samman på Västra Götalandsnivå 

och i vilken omfattning det delregionala arbetet ligger i fas.  

Södra Älvsborg - upplever att allt rullar på och att man är i fas med det regionala arbetet.  

SAMLA – arbetet löper på och avviker inte från det övergripande arbetet i Västra Götaland 

SIMBA - uppfattar att arbetet fortlöper som det bör. Ibland går det fram för fort men då får 

man backa. 

Göteborgsområdet – arbetet rullar på 
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3. Beslutspunkt 

- Godkännande av uppdaterade dokument.  

 

o Mötesstruktur vid samordnad vård- och omsorgsplanering. Bilaga 1 
Synpunkt framfördes angående steg 4 och steg 5 - Står inget om det beslut som 
behöver fattas och heller inget om att man kan reservera sig mot beslut. 
Korrigeras vid nästa uppdatering. 
Beslut: 
Styrgrupp SVPL godkänner Mötesstruktur vid samordnad vård- och 
omsorgsplanering enligt utskickad Bilaga1. 
 

o Rutin för distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering.  
Version 1.1 Bilaga 2 
Sammanställning redigeringar version 1.1. Bilaga 3 
Synpunkter som framfördes vid mötet: 
Punkt 5:2 Chefsansvar ändras till Chefens ansvar 
Punkt 6:5 Förbud mot filmning. Något vi får ta i beaktande är när man börjar ha 
möten i hemmet. Diskussion kring förbud mot filmning i förhållande till att man 
inte kan neka att spela in ljud. 
Punkt 6.3 Deltagare och identifiering. Det är ett problem idag när det inte finns 
tillgång till Skypeutrustning. Saknar möjligheten att kunna delta via telefon, om 
man inte kan frångå det som står i rutinen. 
Beslut: 
Styrgrupp SVPL godkänner Rutin för distansmöte via video vid samordnad vård-
och omsorgsplanering Version 1.1 enligt utskickad Bilaga 2. 

 

4. Kommande möte  

2018 

20 februari 15:00 – 17:00 

20 mars 15:00 – 17:00 

16 april 15:00 – 17:00 

15 maj 15:00 – 17:00 

18 juni 15:00 – 17:00 

 

5. Övrigt  

Gunilla Augustsson kommer att sluta sitt uppdrag som funktionskoordinator för SAMSA för att 

gå vidare till ny tjänst. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag. Tjänsten kommer att 

annonseras ut. 

Under 2017 har SAMSA förvaltning haft två funktionskoordinatorer, vilket från 2018 fortsätter 

som en permanent lösning. Maria Fredriksson har sökt och fått den nytillsatta tjänsten som 

funktionskoordinator.  

Ny representant i styrgruppen för Södra Älvsborg på gång. 



Dokumenttyp: Minnesanteckning 

Version: 1,0 

Utfärdat av: Maria Fredriksson 

 

Godkänt av: Jan Carlström 

Datum: 2018-01-08  

  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 
Deltagarlista:  

     

          

Jan  Carlström   Systemägare, ordförande    Närvarande 

Kristina   Nyckelgård   LGS     Närvarande 

Erika  Hägg   LGS    Närvarande 

Ewa  Waern   LGS    Närvarande 

Ulla   Molander   LGS    Förhinder 

Anders  Glansén   LGS    Förhinder 

Jerker  Isaksson   Södra Älvsborg    Närvarande Skype 

Solveig  Eldenholm   Södra Älvsborg    Närvarande Skype 

Noomi     Holmberg   SIMBA Närvarande 

Cathrine Thanner  SAMLA Närvarande 

Malin   Swärd   Skaraborg    Närvarande Skype 

Margareta  Liljegren   Skaraborg    Närvarande Skype 

Charlotta   Willhelmsson   Fyrbodal    Förhinder 

Magnus   Kronvall   Fyrbodal    Förhinder 

Gunilla  Augustsson   Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning  Närvarande 

Maria   Fredriksson   Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning  Närvarande 

Christina  Wisser   Förvaltningsstöd    Närvarande 

Linn Wallér  Funktionsledare GITS Förhinder  

          


