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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL   
 

Datum: 2018-11-20  Tid: 15:00 -17:00 Plats: Gullbergsvass, lokal Karpen 
 

Närvarande: Anette Johannesson, Erika Hägg, Malin Svärd, Jan Carlström, Christina Wisser, 
Maria Fredriksson, Christer Nygren, Siv Torstensson (punkt 2g) 
Skype: Ingela Thorell, Margareta Liljegren, Björn Järbur 
Förhinder: Ulla Molander, Anders Glansén, Solveig Eldenholm, Noomi Holmberg, Cathrine 
Tanner, Tommy Almström, Linn Wallér 
 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Inga synpunkter på minnesanteckningar.  

2. Informationspunkter 

a. Status leveranser  

Patch av Samsa planerad till 11/12. Patchen planeras innehålla anpassning till 

paragraf 26. Även uthopp till NPÖ planeras att ingå i patch. Dock så klarar Ineras NPÖ 

lösning bara åtkomst från ett system åt gången, det gör att uthoppet från Samsa kan 

blockera för andra system från kommunerna. Inera skall återkomma med ny 

information.    

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

Det framkom att det är viktigt att hålla ihop arbetet på hemmaplan – armkrok med sina 

representanter 

Det finns processledare och andra som arbetar med dessa frågor. 

Göteborgsområdet - det har inte blivit bättre. Bristfällig information, ändringar av planerat 

utskrivningsdatum 

Skaraborg - fungerar bättre att hålla planerat utskrivningsdatum, arbetar fortsatt med att 

förbättra det. Det är lite stabilare nu i kommun, primärvård och sjukhus.  

Är lite olika hur man tolkat att planeringen ska gå till.  

Södra Älvsborg - Checklistan bör vara obligatorisk att använda.  

Man testar en rutin kring när man behöver boka möte, mål en gemensam rutin. Man har 

gjort ett antal överenskommelser om t.ex. möten. Storhelgsarbete och tider, samt om man 

har flera Fasta vårdkontakter och vilken som då ska väljas.  Det gnisslar lite i organisationen 

och vissa går utanför systemet helt och hållet. Kommunen har bråttom att ta hem p.g.a. oro 

för medelvärdet.  
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

c. Uppföljning oktober ny process   

Statistikverktyg är inte klara men i väntan på dessa finns manuell statistik framtagen som 

visar på: 

 Få kallelser till SIP  

 Medelvärdet av betalningsgrundande dagar är lågt. 

Det är också få betaldagar för ärende som inte ingår i medelvärdesberäkningen. De 

som finns är främst inom psykiatrin. 

 Ledtiden Utskrivningsklar till Utskrivning är kort.   

Det är något större andel ärenden som inte är kompletta jämfört med hur det såg innan 

övergång till ny rutin. Det kan bero på att vi är i början på det här arbetet. 

Statistiken känns igen från föregående punkt återkoppling delregionalt arbete. 
 

Lyfts att även återinläggningar är intressant parameter, den kommer man dock att följa på 

annat sätt än via SAMSA.   

 

d. Uppdrag - fortsatt ledning och styrning  

Se över hur överenskommelsen ska förvaltas. Förslag om hur samarbetet ska se ut tas fram i 

samverkan.  

Under 2017-2018 har man arbetat intensivt, nu behöver vi försöka knyta ihop de i viss mån 

parallella uppdragen med riktlinje/process, kontra rutin och IT-stöd. 

Hur representativiteten ska se ut behöver man fundera över. Ledamöterna behöver ingå i 

ledningsstrukturen i sitt område.  

   

Förslaget är ett förtydligande av uppdraget och som även ska stödja arbetet inför framtiden.  

Organisationsförändringen enligt ovan kommer sannolikt inte vara klar förrän i början på 

nästa år. Därför går kallelse till denna styrgrupp ut till de första mötena nästa år.  

Viktigt att säkerställa att överenskommelser riktlinjer etc kommer i hamn. 

 

e. Status distansmöte 

Idag finns det flera videosystem som används av olika verksamheter. Skype för företag, Cisco 

meetingserver och Visibacare (hör till digitala vårdmöten). Dessa fungerar olika och det kan 

framöver leda till att man måste bestämma vilket som är lämpligast för videomöten i Samsa.  

f. Återkoppling SITIV 

Budget och förvaltningsplan har SITIV ställt sig bakom.    
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g. NPÖ – pågående arbete sluta faxa  Siv Torstensson 

Det är ett uppdrag inom GITS. Siv presenterar hur lång man kommit i arbetet så här långt. 

Bilder bifogas anteckningarna.  

Projektet som redovisas handlar om att NPÖ ersätter FAX av epikriser.  

Efter pilot i Fyrbodal fattades där beslut om ett breddinförande.  

Överenskommelsen stödjer också det här arbetet att stärka samordningen mellan parterna. 

I KOK boken (Krav och Kvalitetshandboken) står att man ska ansluta sig och göra sin journal 

tillgänglig via nätet.  

Erfarenheter från Uppsala län av att faxa är att 93% av fax:andet är möjligt att eliminera.  

 

Fyrbodal slutade faxa 1 februari 2018 mellan NU-sjukvården och kommunerna. Nu diskuterar 

man primärvården och frågan är lyft till sjukhusdirektören.  

SIMBA har tagit beslut att sluta faxa epikriser från 1 januari 2019. 

Södra Älvsborg som ovan men anslutning till NPÖ senast 30 juni 2019 

Göteborgsområdet - bara Härryda som har en anslutning. Införande av nytt journalsystem i 

Göteborgs stad och Partille innebär att man inte anslutit till NPÖ ännu. Först klara 2020 tror 

man. Det ska finnas en funktion för att koppla NPÖ. 

I Skaraborg har man börjat föra en dialog kring NPÖ och ersätta fax. 

SAMLA har ett förslag till beslut om att använda NPÖ för faxersättning. 

Västra Götaland är klart störst användare av NPÖ i Sverige. Andelen privata vårdgivare som 

anslutit sig till NPÖ har ökat mycket.  

 

Utmaningar  

Kommunalt producentskap tar tid och resurser i anspråk. Möjligheter för olika 

journalsystemens förmåga att leverera data varierar. Det är en viktig faktor att man har lika 

informationsmängder som produceras. 

Det kommer att vara ett informationsmöte i januari riktat till kommuner om vad det innebär 

att vara producent. Information skickas ut direkt till kommunerna.  

    

3. Beslutspunkt 

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

IT-tjänsten SAMSA version 2.1  

Bifogas beslutsunderlag (bilaga 1) 

Bifogas samanställning förändringar (bilaga 2) 

Bifogas förslag rutin version 2.1 (bilaga 3) 

Beslut fattas enligt förslag.  

  



Dokumenttyp: Mötesanteckningar 

Version: 1.0 

Utfärdat av: Christer Nygren, Christina Wisser 

Godkänt av: Jan Carlström 

Datum: 2018-12-10 

 

  

  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

4. Inga övriga frågor 

 

5. Kommande möte  

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 


