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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2018-09-04  Tid: 16:00 -17:00 Plats: Gullbergsvass, lokal Aktern 
 
Närvarande: Erica Hägg, Cathrine Thanner, Maria Fredriksson, Jan Carlström, Christina Wisser, Christer 

Nygren, Via Skype: Ingela Thorell, Anders Glansén 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar  

Anteckningarna till handlingarna 

 

2. Informationspunkter 

a. Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst 

I. Utveckling 

Förvaltningsledningen har gjort en överenskommelse med Cerner.  Vi är 

överens om att i och med leverans 3 så har vi fått förväntad funktionalitet med 

tanke på anpassning till ny lag, överenskommelse och riktlinje. 

Det blir en avslutande leverans nu i september. En överenskommelse ska 

skrivas med leverantören. Förvaltningsledningen anser att man fått med 

mycket.  

Uppdraget för styrgrupp SVPL och förvaltningen av SAMSA IT-tjänst har bl. a 

varit att anpassa SAMSA IT -tjänst till överenskommelse och riktlinje samt ta 

fram en rutin. Jan Carlström har haft förtroende att prioritera krav.  

Den ekonomiska modellen – hur det ska skötas, sker via koncernkontoret och 

processledarna. Anpassning för att kunna följa modellen sker i tre etapper. 

Etapp 1 (medelvärdesberäkning) ingår i leveransen i september,   

etapp 2 (visning) vill man ha så snart det är möjligt, gärna i år,  

etapp 3 (automatisk fakturering och integration) kommer senare.   

Nästa styrgruppsmöte kommer företrädare för koncernkontoret och 

informerar om arbetet med central fakturering.  

II. Utbildning 

Utbildning av utbildare genomfördes i augusti. Utbildare utbildas inom 

respektive delregion vilka i sin tur utbildar användare. 

Det finns en utbildning till självkostnadspris, som t.ex. privata vårdgivare som 

inte kan ta del av de delregionala utbildningarna har möjlighet att gå. 

III. Driftsättning 

Se de powerpointbilder som visades på mötet 

IV. Driftsövergång 

Det finns ett dokument framtaget som beskriver hur verksamheten ska 

förbereda sig inför övergången till den nya versionen av SAMSA.  

I samband med driftsättningen är det förstärkt support. 
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b. Nyhetsbrev 

Det kommer att ges ut ett nyhetsbrev innan driftstart.  

 

c. Delregionalt arbete status – rapport från styrgruppens representanter 

Hur fortskrider utbildningarna delregionalt? 

Göteborgsområdet – Inte hört så mycket om utbildningar nu vilket tolkas som att 

arbetet rullar på.  

SAMLA – har få anmälningar 

SIMBA - det finns en del utmaningar, men utbildningar rullar på som de ska.  

Södra Älvsborg - utbildar för fullt med 45 utbildare. 

Fyrbodal - NU-sjukvården har få anmälningar till utbildningar. Från sjukhusets sida 

upplevs att privata aktörer inom VGPV inte varit aktiva i tillräckligt hög grad, man 

kommer därför från sjukhusets sida kontakta respektive vårdcentral för att 

diskutera kommande arbetet.  

Skaraborg - kommunernas utbildning löper på och de är nöjda. Inga uppgifter om 

hur arbetet i primärvården rullar men uppfattningen är att de privata aktörerna inte 

är lika aktiva detta arbete.  

 

Kommer överens om under mötet att ordförande för Styrgrupp SVPL kontaktar 

Primörs ordförande angående vikten av att användare erbjuds utbildning.  

 

d. Plan för uppdatering av rutin 

Styrgruppen har inga kommentarer till presenterad plan. Se bifogat dokument. 

 

3. Beslutspunkt 

a. Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA 

version 1.1 – redaktionella ändringar.   

Styrgruppen fattar beslut i enlighet med de dokument som bifogats kallelsen och 

godkänner därmed föreslagen ny version. 

 

4. Övriga frågor 

Ny samordnare NPÖ Siv Torstensson har nu detta uppdrag inom GITS och kommer att arbeta 

med NPÖ. 

 

5.  Kommande möte  

20 september  15:00 – 17:00 ekonomi – Annika W 

25 oktober  15:00 – 17:00  

20 november  15:00 – 17:00  

18 december  15:00 – 17:00 


