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Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL   

  

Datum: 2018-02-20  Tid: 15:00 -16:00  Plats:  Gullbergsvass, lokal Konduktören  

Nedanstående punkter togs upp på mötet  

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar     

Anteckningarna godkändes. 

 

2. Informationspunkter 

a. Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst 

Avstämning av krav pågår, det gäller krav från upphandling, tillagda krav, kvarvarande krav etc.   

Arbetet med att ta fram en specifikation för anpassning av SAMSA enligt nya lagen, 

överenskommelsen och riktlinjen pågår. Vissa väsentliga delar kan inte påbörjas utvecklingsmässigt 

innan besked kommer från SRO (Samrådsorganet) att vi kan gå vidare. SRO rekommenderar vilka 

beslut som ska tas, man man räknar med att beslutsinstanserna fattar beslut enligt 

rekommendationerna.  

 

Det pågår fortfarande en dialog mellan, VGR och, Västkom, kring medelvärdesberäkningen. SRO 

mötet är den 22/2 och då hoppas vi att de slår fast vad som ska gälla kring den. Senast i slutet av 

mars måste besked lämnas till leverantören för att det ska vara möjligt att få fram en funktion för 

detta i SAMSA inom den beslutade tidplanen. Tidplanen gäller dvs att den nya versionen av SAMSA 

sätts i drift den 25 september. 

 

Det viktigaste utvecklingsmässigt är att vi vet hur beräkningen ska gå till och inte exakt hur många 

dagar som bestäms ska gälla. 

b. Gemensam Rutin 

Lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ligger i grunden och en 

överenskommelse och riktlinjer tas fram och därefter en rutin.  

Implementationsuppdraget arbetar med Vem och Vad frågor och SAMSA förvaltningsuppdraget 

arbetar med Hur frågorna.  

SVPL styrgrupp fattar beslut om rutinen. Styrgruppens medlemmar måste ha mandat att fatta 

beslutet om rutinen. Om man känner sig osäker på detta behöver mandatet tydliggöras på 

hemmaplan alternativt ny representant till styrgruppen utses. 

Materialet kommer att skickas ut innan. 

I AU-rutin finns det en representativitet för de olika delregionerna. Det är bra att följa arbetet via 

dessa representanter. 

Planen är att det ska finnas en rutin framtagen i slutet på mars. Vi räknar med att det kan fattas ett 

beslut i början/mitten på april av vår styrgrupp. 
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Det blir att fatta beslut om ramarna för rutinen men vissa justeringar kan behöva göras därefter. Vi 

strävar efter lika rutin i hela VG. Vi har gemensamma patienter i hela regionen och vi kan inte arbeta 

på olika sätt. Denna fråga är viktig att ta med hem.  

 

c. Riskanalys  

Riskanalysen skickades ut i förväg. Styrgruppen tog inte upp några nytillkomna risker.  

SAMSA arbetsgrupp har gått igenom Riskanalysen och lyft några stycken risker. Fyra av dessa visades 

under mötet. Dessa fyra risker finns med i presentationen och dessa ska tas med hem av 

styrgruppens deltagare för att också hanteras på ett delregionalt plan. 

Hela den uppdaterade riskanalysen skickades ut direkt efter mötet. 

 

d. Support statistik Genomgång av vad statistik 

Information lämnades om hur supportflödet sett ut de senaste månaderna. Dessa uppgifter följs över 

tiden. Se presentationen. 

e. Delregionalt arbete status  

Samtliga styrgruppsdeltagare på mötet framförde att arbetet rullar på delregional nivå.  

SÄS var inte representerade på mötet 

 

3. Kommande möte   

20 mars 15:00 – 17:00  

16 april 15:00 – 17:00  

15 maj 15:00 – 17:00  

18 juni 15:00 – 17:00  

 

Jan menar att detta är ett stort projekt och det är bra med fysiska möten, men vid behov så fungerar 

det med Skype. När det är särskilt viktiga frågor är det av vikt att alla samlas.  

 

4.  Övrigt 

Charlotta Wilhelmsson avslutar sitt uppdrag i styrgruppen och styrgruppen tackar för den här tiden. 

Charlotta går till Västkom och kommer att arbeta med välfärdsfrågor. Magnus Kronvall får hålla 

ställningarna tills ersättare kommer.   
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Sändlista:   
Jan  Carlström  Systemägare, ordförande   
Kristina  Nyckelgård  LGS  Återbud 
Erika  Hägg  LGS  Återbud 
Ewa  Waern  LGS  Återbud 
Ulla  Molander  LGS   
Anders  Glansén  LGS   
Jerker  Isaksson  Södra Älvsborg  Slutat 
Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg  Återbud 
Noomi  Holmberg  SIMBA   
Cathrine  Thanner  SAMLA   
Malin  Swärd  Skaraborg   
Margareta  Liljegren  Skaraborg   
Charlotta  Willhelmsson  Fyrbodal   
Magnus  Kronvall  Fyrbodal   
Gunilla  Augustsson  Funktionskoordinator GITS, 

Regional Förvaltning  
Återbud 

Maria  Fredriksson  Funktionskoordinator GITS, 
Regional Förvaltning  

Återbud 

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd   
Linn  Wallér  Funktionsledare  GITS  

 


