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1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna   

2. Informationspunkter   

a. Utdata statistik    Catarina Karlberg  

I. Information om projekt Utdata-statistik SAMSA 

Projektet är initierat och drivs av Koncernkontoret VGR i samverkan med SAMSA förvaltning. 
Utvecklingen i Cognos är nästan klar där man kan använda sig av s.k kuber för att själv 
korskontrollera mätetal. Det kvarstår däremot att fylla på med riktiga data. 

 
Utdataportalen innehåller data från SAMSA IT-tjänst. Alla omfattande data beräknas i SAMSA IT-
tjänst av Cerner utifrån de kriterier som finns. De enkla beräkningarna med jämförelser mellan 
datum beräknas och är utvecklade i Utdataportalen. I statistikverktyget Cognos kommer tre enkla 
standardrapporter att finnas, vilka innehåller det som förväntas att verksamheterna har behov av. 
De kan sökas ut från olika nivåer för sjukhus, primärvård och kommuner (ner till stadsdelsnivå), 
man väljer datum och organisation. Utifrån dessa val visas fyra olika mätetal, t.ex. 
utskrivningsklara dagar och betaldagar. Kan visas på patientnivå. Rapporterna ligger internt i VGR. 
Har man inloggning eller tillgång till Cognos som verktyg ska man kunna ha tillgång till information 
som inte är känslig, d.v.s. avidentifierad utan personnummer.  

 
Åtkomst rakt in till VGR s lösningar finns inte så att alla kan nå Utdataportalen eller rapporterna. 
Det är något som behöver jobbas vidare med via andra lösningar. Det finns en arbetsgrupp inom 
SAMSA förvaltning som arbetar med rapporter, statistik och systemadministration. I SAMSA IT-
tjänst finns inte möjligheten att ”borra” sig ner i statistiken på samma sätt som i ett 
statistikverktyg. Fördelen med rapporter i SAMSA IT-tjänst är dock att de kan nås av alla.  

 
Catarina berättar att fortsättning i befintligt arbete med utdatarapport finns och en viss del kvar i 
förvaltningspengar inför nästa år. Catarina kommer vara behjälplig i frågor och support kring 
detta. 

 
II. Hur kan kommuner och privata vårdgivare ta del av statistiken – kontaktvägar 

Berörda verksamheter utanför VGR, såsom kommuner och privata vårdgivare, kan via mail 
beställa statistik från koncernkontoret. Antingen standardrapporter eller mer specifika rapporter. 
Möjligt att komma överens om t.ex. månadsvisa utskick av i förväg överenskommet innehåll.  För 
information kontakta Catarina Karlberg eller SAMSA förvaltningsledning. 
 
Information om att denna statistik finns att tillgå och vart man vänder sig behöver spridas i 
ordinarie kommunikationskanaler för SAMSA.  
Bilder bifogat minnesanteckning 
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b. Anpassning av SAMSA IT-tjänst till förslag ny överenskommelse och riktlinje enligt Lag om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Politiska samrådet SRO 27 oktober  
-  Ställde sig bakom förslag till överenskommelse och riktlinje som gäller fr.o.m. 2018-01-01 inkl att 

behålla betalningsansvar och rutin som det ser ut idag fram till 2018-09-24 

- Uppdrag gavs även om komplettering av förslag till reglering av betalansvaret mellan VGK och VGR.  

SRO rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med ovan och förväntar sig detta.  
Kan bli problematiskt att ha kunskap om hur betalningsberäkningen regleras efter september. Hade 
varit att föredra att ha fått ihop det i en helhet.  Ok att ställa sig bakom det första men kanske mer 
problematiskt med tillägget rörande betalningsansvaret om inte detta är tydligt.  
Samverkan sker nu på ett bra sätt mellan implementeringsgrupp, processledare och SVPL förvaltning.  
Utifrån detta beslut och det nära samarbetet med implementeringsgrupp och processledare kan 
SAMSA förvaltning nu färdigställa specifikation för att utveckla SAMSA samt påbörja arbete med 
anpassning och utveckling av tillhörande rutin.  
För fortsatt arbete är det av vikt att överenskommelse kring betalansvar kommer snarast möjligt efter 
årsskiftet (SRO har sitt tidigaste möte 22 feb). 
Utifrån beslut om överenskommelse och riktlinje har nu ny tidplan tagits fram med leverans innan 
sommaren för tester och sen utbildningar direkt efter semestrarna.  
Genomgång har gjorts av de återstående Bör-kraven från kravspecifikationen för att se vilka som vi 
fortsatt vill ha och vilka som inte längre är relevanta utan kan bytas mot ny funktionalitet. Finns också 
krav som vi eventuellt inte vill ha utan kan byta. Då specifikationen är färdigställd får vi återkomma 
med hur långt vi kommer och vad vi skulle behöva lägga till utöver. 
Den 15 nov sker leverans 2 och en viktig del i detta är integrering med Vårdvalet som just nu ligger för 
testning. 
 

3. Status delregionalt arbete – återkoppling från styrgruppen 

Man tittar på det regionala arbetet och försöker i den mån det går följa det. En försvårande del i de 
delregionala grupperna är att primärvården ska bli mer involverad och att kunskap om de strukturer 
som finns behöver spridas. 
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4. Beslutspunkter  

I. Tidplan 

Styrgrupp SVPL beslutar enligt utskickat förslag till tidplan. 

II. Anpassning av SAMSA IT-tjänst för beräkning av betalningsansvar efter 24 

september 2018. Två beräkningar. 

Styrgrupp SVPL beslutar enligt utskickat Förslag till beslut - Anpassning av SAMSA IT-tjänst för 
beräkning av betalningsansvar efter 24 september 2018. Beställning av funktion i SAMSA IT-tjänst för 
betalningsberäkning enligt två principer, beräkning av betalningsansvar på individnivå och beräkning 
av betalningsansvar enligt medelvärdesberäkning. 
  

5. Budget 2018 

Budget gås igenom och inga synpunkter ges. 
 

6. Kommande möte  

2017 

8  december 13:00 – 15:00  Skype  

7. 2018 

17 januari 15:00 – 17:00 

20 februari 15:00 – 17:00 

20 mars 15:00 – 17:00 

16 april 15:00 – 17:00 

15 maj 15:00 – 17:00 

18 juni 15:00 – 17:00 

Kalenderinbjudan är skickad till samtliga möten. 

 

   

8. Övrigt 

 Resurskontrakt är utskickade men enbart 6 av 14 är åter. 

 GITS samlar sin information under gemensam hemsida för att inte ha information på flera 
ställen och riskera motsägande information www.vastkom.se/gits 

 SAMSA på Internet. Arbete fortgår och dialog sker med VGR-IT. Detta är en viktig förutsättning 
för mobila arbetssätt samt som en grund inför utvecklingen utifrån Överenskommelse och 
riktlinje. 

  

 

  

http://www.vastkom.se/gits
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Deltagare:  

      

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande       

Jörgen   Samuelsson  LGS        

Erika  Hägg  LGS    ÅTERBUD   

Ewa  Waern  LGS     ÅTERBUD   

Ulla   Molander  LGS       

Anders  Glansén  LGS       

Jerker  Isaksson  Södra Älvsborg    Skype   

Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg    Skype   

Noomi     Holmberg  SIMBA    

Cathrine Thanner SAMLA    

Malin   Swärd  Skaraborg       

Margareta  Liljegren  Skaraborg       

Charlotta   Willhelmsson  Fyrbodal    Skype, del av mötet     

Magnus   Kronvall  Fyrbodal    Skype   

Gunilla  Augustsson  Funktionskoordinator GITS 

Regional Förvaltning  

Skype   

Maria   Fredriksson  Funktionskoordinator GITS,  

Regional Förvaltning  

   

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd   ÅTERBUD   

Linn Wallér Funktionsledare GITS    

           


