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Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL   
 

Datum: 2018-10-25 Tid: 15:00 -16:30  Plats: Gullbergsvass, lokal Bläckfisken 
 
Närvarande: Erika Hägg, Noomi Holmberg, Malin Svärd, Jan Carlström, Christer Nygren, Christina Wisser, Linn 
Wallér, Lena Arvidsson (punkt 2d), Jeanette Andersson (punkt 2d). 
Deltagit via Skype: Annette Johannesson, Ingela Thorell, Margareta Liljegren, Björn Järbur, Maria Fredriksson 
Förhinder: Ulla Molander, Anders Glansén, Solveig Eldenholm, Cathrine Thanner, Tommy Almström 
 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Läggs till handlingarna 

 

2. Informationspunkter      Christina Wisser 

a. Driftsättning SAMSA IT-tjänst återkoppling   

Det är få användare som går in i den gamla versionen av SAMSA. Det kommer sannolikt att öka när 

faktureringen sker och större behov uppstår. 

Det nya arbetssättet har lett till att det blir många notifieringar i inkorgen. Det beror på att varje 

person/part som uppdaterar t ex meddelandet Planering också skickar iväg en notifiering. I övrigt har 

själva införandet fungerat väl. Vi har och har haft vissa problem med tröghet och försöker identifiera 

var problemet ligger.  

  

Status leveranser 

Utveckling pågår av de resterande punkter som ska ingå i leverans 3. Det blir en patch som installeras 

den 11 december. Testperiod och ”karensperiod” strax innan driftsättning. 

Parallellt med detta pågår arbete med att ta fram ett underlag för att kunna fakturera efter. Leverans 

av detta är planerat till den 20 november, men förutsätter att det finns ett beslut som stödjer denna 

lösning.  

b. Delregionalt arbete status – hur går det med nytt arbetssätt – varje område 

Partille- Att följa den nya processen tar mycket tid, meddelanden innehåller inte mycket i början, svårt 

att sätta planerat datum - ändras hela tiden, primärvården – har inte kommit igång ännu att göra 

någon SIP. Det går fort från sjukhuset och det behöver förberedas bättre. Problemet är lyft i 

samverkan.  

 

Det är en stor del av patienterna som behöver planeras på sjukhus. Det är viktigt att ha respekt för 

omställning men vi måste även ha respekt för brukarna. 

Det handlar mycket om att vi behöver bättre information.  

Maria Fredriksson informerar om att det är planerat via SAMSA arbetsgrupp att följa upp med lite 

frågor kring arbetssättet inom kort. Frågorna kommer vara uppdelade på IT tjänst och rutin. 

 

Kungälv – samma erfarenheter som ovan. Det går för fort. Fler vårdplaneringar på sjukhuset behövs. 

Det behöver förberedas bättre när patienten går hem.  
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c. Skaraborg – sjukhuset. Svårt att uppskatta Planerat utskrivningsdatum som därmed flyttas hela tiden, 

vilket innebär svårigheter för kommunerna att vara redo. Planeringsmeddelandet öppnas sent i 

processen. 

Bra vårdbegäran behövs för att planera bra. Telefonsamtal dokumenteras inte och de är fler än 

tidigare. 

I kommunen i Skaraborg ser man inte att det behövs fler SIP på sjukhus. Man behöver dock utbyta 

information i större omfattning för att förbättra patientsäkerheten vid utskrivning.  

Dialogen mellan parterna är dock bra i Skaraborg och man arbetar på förbättringar. Primärvårdsidan 

var inte beredda på att det skulle vara så mycket jobb.  Man har genomfört SIP i hemmet. I mindre 

kommuner fungerar det bättre än i de större. Patienterna kommer ut från sjukhusen snabbare nu. 

Strokeavdelningen fungerar bra på SKAS. Skövde kommun tycker att det fungerar bra.  

Maria trycker på vikten av att lyfta goda exempel. 

 

Södra Älvsborg Samma problem som ovan nämnda. Planerat utskrivningsklar ändras ofta. 

I Södra Älvsborg provar man sig fram avseende hur man bokar och när man bokar möten. Sjukhuset 

skickar förslag och övriga svarar snabbt på planeringsmötesförslag. 

 

d. Följeforskning – överenskommelse och riktlinje   Lena Arvidsson, Jeanette Andersson 

Se även bifogad Powerpoint.  

VG regionen har mycket forskning kring omställning. Detta gör man tillsammans med bl.a. Chalmers.  

Tobias Nilsson arbetar med omställningen. Viktigt att inte följeforskning blir ett stuprör för sig utan en 

del i det pågående omställningsarbetet. Syftet är att få ett lärande. 

 

Inriktning är implementering av nya lagen (2017:612), forskningen har precis börjat. Fokus är med 

patienten/brukaren i centrum: Ledningsperspektiv och professionellt perspektiv. 

Arbetet har startat med enskilda intervjuer av läkare, arbetsterapeuter, bistånd m.fl. för att testa 

intervjumaterialet.  

Nätverket av delregionala processledare har en stor del i arbetet med att sammanställa fokusgrupper 

etc. Man börjar med tre vårdsamverkansområden, dessa är inte bestämda än. Återrapportering sker 

till VVG och referensgrupp.  

 

Tidplan finns i presentationsmaterialet. Slutrapportering i oktober 2020. 

Vi får också information om att det kommer att anställas en länssamordnare inom psykisk hälsa och 

SIP och att man kommer att se på de verktyg som man tagit fram inom SKL.  

 

Jan tackar för dragningen. 

 

e. Uppdrag - fortsatt ledning och styrning  

Jan informerar om att det tas fram en plan som rör hur man framgent bör arbeta med gemensamt 

med frågor som ligger nära varandra. Det krävs en styrgrupp som äger frågorna och har mandat, vilket 

sannolikt kommer ett som ett uppdrag till styrgruppen för att ta hand om. 

  

f. Framtidens vårdinformationsmiljö  

Jan informerar om att tilldelningsbeslutet där Cerner vann upphandlingen är överprövad.  
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g. Planering 2019      Linn Waller 

Det är SITIV som fattar beslut om budget. 

Underlag är utskickat till styrgrupp SVPL för att ställa sig bakom.  

 

2019 blir ett år som blir mer av karaktären förvaltningsfas än tidigare.  

Vi har nu ett bredare perspektiv med överenskommelsen och riktlinjen inklusive öppenvårdsprocess. 

Representanter i SAMSA arbetsgrupp m.fl. hjälper till med prioritering av utveckling.  

De stora delarna som ingår i planen är:  

i. Förbättringsåtgärder av befintlig funktionalitet, inkl. LPT/LRV m.fl.  

Ca 330 krav i grunden som är uppdelade på låg, mellan och hög prioritering. Cirka 90 

stycken krav av ovanstående skulle man önska ingick i ”leverans 4”.  

ii. Optimera öppenvårds process 

iii. Optimera SIP 

iv. Anpassad och säkrad inloggning och behörighetshantering (EFOS och HSA) 

v. Mobilanpassa SAMSA  

vi. Bifoga dokument (t ex läkemedelslistan) 

vii. Utveckla systemadministrationen 

 

Budget (se bifogad Powerpoint för mer detaljer).  

Drift och systemkostnad (7109788kr), utveckling, ny funktionalitet, teknisk resurs, support konsultstöd 20 % 

6 mån, möten utbildning och övrigt.  

Totalt 965988 kronor.  

Den 7 november tas detta upp på SITIV.   

   

3. Beslutspunkt  

a. Budget 2019     

Bifogas beslutsunderlag (bilaga 1) 

Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom budget 

 

b. Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt  

IT-tjänsten SAMSA version 2.0 

Rutin kring Asylärenden kommer upp vid senare styrgruppsmöte.   

Bifogas beslutsunderlag (bilaga 2) 

Bifogas samanställning förändringar (bilaga 3) 

Bifogas förslag rutin version 2.0 (bilaga 4) 

I planeringsmeddelandet förtydligas att ett möte kan behöva ske innan patienten går hem.  

Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom förslaget.  

Version 2.0 kommer den nya versionen att rubriceras. 
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4. Övriga frågor 

 Informationsklassning    Christina Wisser, Christer Nygren 

Informationsklassning ska göras som grund för GDPR. Det krävs även för fortsatt utveckling. 

Uppdraget har initierats av GITS. 

I slutet av november/början av december kommer en workshop genomföras med bred 

representation. Inbjudna kommer att skickas ut till berörda. 

 Vårdplaneringsteam, sjuksköterskor  

Fråga har inkommit om det måste vara sjuksköterskor som arbetar på en vårdplaneringsenhet? 

Tas upp vid ett senare möte när frågan är beredd.  

 

5. Kommande möte  

20 november  15:00 – 17:00  
18 december  15:00 – 17:00 
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Sändlista:  

   

        

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande    

Anette   Johannesson LGS     

Erika  Hägg  LGS    

Vakant  LGS    

Ulla   Molander  LGS    

Anders  Glansén  LGS    

Ingela  Thorell Södra Älvsborg    

Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg    

Noomi   Holmberg  SIMBA 

Cathrine Thanner SAMLA 

Malin   Swärd  Skaraborg    

Margareta  Liljegren  Skaraborg    

Tommy Almström Fyrbodal    

Björn   Järbur Fyrbodal    

Christer  Nygren Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning  

Maria   Fredriksson  Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning  

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd    

Linn Wallér Funktionsledare GITS 


