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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2017-09-15 
Tid: 13:00-15:00 
Plats: Gullbergsvass, Lokal Banvallen 
  

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet 30/5 och Skype mötet 14/6. Läggs till 

handlingarna och publiceras på hemsidan. 

 

2. Informationspunkter   

a. Anpassning av SAMSA IT-tjänst till förslag ny överenskommelse och riktlinje enligt 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

i. Uppdragshandlingar 

Vårdsamverkan Västra Götaland fastställde 2017-09-06, ”Uppdrag att 

anpassa och implementera rutin samt IT-tjänsten SAMSA i linje med förslag till 

överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård”. Uppdragstagare är Styrgrupp SVPL och SAMSA-

förvaltning med tillhörande strukturer. 

Även ”Uppdragshandling Arbetsgrupp för implementering av 

överenskommelse om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård”, fastställdes samtidigt. Uppdragstagare är Linda Macke VästKom 

och Maria Grip VGR, båda processledare. 

Det är centralt att de olika insatserna kring nya lagen om Samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samordnas. Utveckling av IT-tjänst, 

implementering av överenskommelse/ riktlinje samt tillämpning/ rutin 

behöver ses som en sammanhängande process. 

 

ii. Styrgruppens arbete att samordna arbetet i delregionala 

samverkansgrupperna 

Det är viktigt att arbetet hålls ihop delregionalt så att det inte arbetas i 

parallella spår utifrån beskrivet uppdrag i punkten ovan. Styrgrupp SVPL och 

representanterna i SAMSA arbetsgrupp behöver vara delaktiga i de 

delregionala grupperingar som arbetar med nya samverkanslagen, 

överenskommelse och riktlinje. Styrgrupp SVPLs medlemmar behöver verka 

för detta på sina respektive samverkansarenor. 
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iii. Säkerställa leverans med leverantören 

Förvaltningen arbetar nära leverantören via AU Användbarhet och stämmer 

även av regelbundet med SAMSA arbetsgrupp. Utvecklingen sker därmed i 

nära samverkan med berörda verksamheter. Ambitionen är att i möjligaste 

mån utgå från dagens lösning med inriktning att göra så få förändringar som 

möjligt för fortsatt igenkänning för användare av SAMSA IT-tjänst. Det 

innebär också mindre kostnader och kortare utvecklingstid.  

 

iv. Specifikationsarbete 

Utifrån förslag till överenskommelse och riktlinje pågår arbetet med att ta 

fram en specifikation för utveckling av SAMSA IT-tjänst. Detta arbete stäms 

kontinuerligt av med ansvariga processledare för överenskommelse och 

riktlinje.    

Inriktningen i specifikationen visas i stora drag. Ett meddelande 

”Förplanering” kommer att användas som underlag till Samordnad individuell 

plan (SIP). Detta underlag kan också användas om det inte är aktuellt med 

samordnade insatser t.ex. enbart SoL insatser. Lösningen att hantera 3 parter 

(kommun, sjukhus, primärvård) kvarstår. Planerad leverans våren 2018.  

Specifikationen stäms av mot kravspecifikationen i grundavtalet med Cerner, 

t.ex. vilka icke levererade krav som ej längre är relevanta och vilka av dessa 

som kan bytas bort mot krav i samband med nya överenskommelsen.  

 

b. Leverans 2  

Leverans 2 är planerad till 15 november. Kravuppfyllelse i stort därefter: 

 Återstår 178 Bör-krav  

 Av dessa beaktas 93 i samband med SIP, LPT/LRV och öppenvård 

 Kvar är 86 Bör-krav som vi delvis vill ha med, alternativt byta mot 

annan funktion eller som har ersatts av annan lösning 

 

c. Utdata statistik – status  

Dagliga uttag av data från SAMSA IT-tjänst för lagring på VGR server för att därefter 

bearbetas via statistikverktyget Cognos. Projektet drivs och bekostas av 

koncernkontoret VGR och utvecklas i samarbete med SAMSA förvaltning och AU inom 

SAMSA arbetsgrupp. Projektledare från koncernkontoret kommer vid kommande eller 

nästkommande möte till styrgrupp SVPL och presenterar arbetet samt informerar om 

kontaktvägar för hur kommuner och privata vårdgivare kan ta del av framtagen 

statistik. Transparens är viktigt när det gäller framtagen statistik och att alla har 

tillgång till och kan värdera underlaget.   
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d. Enkät – utvärdering 

Förslag till förbättringar i SAMSA samt en jämförelse mellan enkäterna för KLARA SVPL 

och SAMSA. Två utskick - 2016 och 2017 – slumpvis utvalda men samma personer vid 

båda utskicken. En stor andel av de som svarat är vana SAMSA användare. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att en del funktioner har förbättrats. Många 

kommentarer visar på bristande kunskap i rutin och handhavande av IT-tjänsten, vilket 

är viktigt att beakta och ta höjd för i kommande utbildningsinsatser.  

Hela sammanställningen av enkäten skickas med minnesanteckningarna. Det finns en 

hantering av de förändringsförslag som inkommit. En del är åtgärdade, en del åtgärdas 

i leveranspaket 2 och de resterande önskemålen prioriteras som övriga önskemål. 

3. SAMSA på internet 

Linn Wallér informerar om arbete med att undersöka möjligheten för åtkomst till SAMSA IT-

tjänst på internet. Dialog pågår med leverantören Cerner och VGR IT gällande 

informationssäkerhet. Uppkoppling via internet är ett alternativ till uppkoppling via Sjunet och 

Kommunikationstorget. Det ger nya möjligheter för mobila lösningar via t.ex. telefon eller 

surfplatta vilket skulle kunna möjliggöra åtkomst till SAMSA IT-tjänst för ambulans och mobila 

team, åtkomst hemma hos patient/ brukare etc.  

4. Beslutspunkter  

a. Utökad support 

Tidigare avtal under första kvartalet i år som omfattade endast omfattade 50% var inte 

tillräckligt vilket innebar långa väntetider för verksamheterna. Innevarande avtal med 

Peak Networks AB omfattande 100 % har visat sig fungera väl och uppdragen har 

utförts enligt avtalat SLA vilket bekräftas av verksamhetsrepresentanter. Omfattning 

kan justeras enligt överenskommelse. Leverantören redovisar alla supportärenden 

genom månadsvisa rapporter. En stor andel är behörighetsärenden. Målet är att på 

sikt ta över delar av den utökade supporten i GITS. Budgeterade medel finns för 2017 

för utveckling av supportrelaterade frågor, en ny intresseförfrågan kommer gå ut i 

höst. 

 

Beslut om förlängning av avtal: 

Styrgrupp SVPL beslutar om att ställa sig bakom förlängning av leveransavtal mellan 

Västra Götalandsregionen och SwCG Swedish Consulting Group AB enligt utskickat 

förslag till beslut. Underleverantör och utförare av avtalat uppdrag är Peak Networks 

AB. Ny avtalstid: 2018-01-01 till 2018-12-31 med önskemål inkluderat om möjlighet till 

ytterligare förlängning samt fortsatt möjlighet till ny överenskommelse om omfattning 

i timmar var tredje månad.  
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b. NPÖ – sluta faxa epikriser 

 Beslut om godkännande av slutrapport från pilotprojekt 

Styrgrupp SVPL beslutar att godkänna slutrapport Ersätta fax av epikriser med 

NPÖ i samband med samordnad vård-och omsorgsplanering ställa sig bakom 

enligt utskickat förslag till beslut. 

 

 Beslut om breddinförande utifrån uppdragshandling 

Idag sker informationsöverföring av epikriser vid utskrivning från sjukhus, i 

samband med samordnad vård- och omsorgsplanering, i stor utsträckning 

genom fax. Utifrån det positiva resultat i Fyrbodal som redovisas i slutrapporten 

föreslår projektet ett breddinförande i 3 steg.   

Steg 1  

Sluta faxa epikriser från NU-sjukvården till kommuner i Fyrbodal i samband med 

utskrivning från slutenvården i samband med samordnad vård- och 

omsorgsplanering 

Steg 2  

Inkludera primärvården i arbetet i Fyrbodal 

Steg 3  

Stegvis breddinförande till kommuner och primärvård i hela VGR  

 

Beslut: Styrgrupp SVPL beslutar att ställa sig bakom Steg 1. Projektet återkopplar 

resultat av steg 1 till styrgruppen för ställningstagande till hantering av förslag 

till steg 2 och steg 3.  

 

c. Nytt delregionalt samverkansområde SAMLA 

Det nya vårdsamverkanområdet SAMLA (Alingsås – Lerum) önskar få en representant i 

styrgrupp SVPL. Ordförande godkänner och ingen motsätter sig detta. 

Även SAMSA arbetsgrupp utökas med ytterligare en representant från SAMLA. 

 

5. Höstens möte  

Önskvärt att styrgruppens medlemmar i möjligaste mån deltar fysiskt på möten men fortsatt 

möjlighet att delta via Skype vid behov. 

Onsdag 11 oktober  15:30 - 17:00 Gullbergsvass (framflyttat 30 minuter) 
Onsdag 8 november  15:00 - 17:00 Gullbergsvass 

Fredag 8 december  13:00 – 15:00  Skype (preliminärt som Skypemöte) 

 

6. Övrigt  

Som övrig punkt informeras om pågående projekt gällande kommuners och privata vårdgivares 

åtkomst till Med Control Pro för avvikelseregistrering. Detta är dock inte heltäckande avseende 

SVPL processen då det endast kan bli aktuellt för avvikelser där en av parterna är VGR 

verksamhet.  
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Sändlista:  

   

        

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande    

Jörgen   Samuelsson  LGS     

Erika  Hägg  LGS    

Ewa  Waern  LGS    

Ulla   Molander  LGS    

Anders  Glansén  LGS    

Jerker  Isaksson  Södra Älvsborg    

Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg    

Noomi      Holmberg   SIMBA    

Malin   Swärd  Skaraborg    

Margareta  Liljegren  Skaraborg    

Charlotta   Willhelmsson  Fyrbodal    

Magnus   Kronvall  Fyrbodal    

Gunilla  Augustsson  Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning  

Maria  Fredriksson  Funktionskoordinator GITS, Regional Förvaltning 

Christina  Wisser  Projektledare    

Linn Wallér Funktionsledare GITS 

        


