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Bakgrund till uppdraget 
Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst,  (SITIV)
Utdrag ur anteckningar SITIV möte
• Nov 2012: beslut att undersöka förutsättningar för ett gemensamt tjänsteutnyttjande för videomöte

• April 2013: uppdrag till funktionsledare GITS, Katarina Amundsson att ta fram uppdragsbeskrivning, i första 
hand för vårdplanering, för en funktion för distansmöten över huvudmannagränserna.

• Juni 2013: uppdragsbeskrivning godkännes (två grupper skapas för teknik och verksamhet)
• April 2014: uppdrag utreda Lync (sammanslagning till en gemensam arbetsgrupp)
• Sept 2014

• SITIV godkänner förslagen från arbetsgruppen och GITS tillförs ekonomiska resurser för att genomföra 
uppdraget (samordnare 50 % år 2015)

• Parterna informerar om genomförandet inom respektive organisation samt på respektive hemsidor. 

nov Jan-juni    juli-dec                    jan-april                          maj-aug                  sep/okt   nov/dec        jan         mars 

2012 2013 2014 2015

1 nov -12
Beslut -utreda

11 juni -13
Uppdragsbeskrivning 

9 april -14
Uppdrag utreda Lync 
Sammanslagning till 
gemensam arbetsgrupp

26 juni -14
Arbetsgruppen 
rekommenderar 
Lync

24 sep -14
Införandeplan 
godkänns

26 jan-15
Pilot Fyrbodal

Mars - 15
Breddinförande 
påbörjas

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/organisationochstyrning/samverkanmedvgr/styrgruppitivast.4.51ec1cd4137c740e4c5
800013161.html

25 april -13
Uppdrag skapa 
uppdragsbeskrivning

Länk SITIV, medlemmar, minnesanteckningar:

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/organisationochstyrning/samverkanmedvgr/styrgruppitivast.4.51ec1cd4137c740e4c5800013161.html
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Samordnad vård- och omsorgsplanering
• Samordnad vård- och omsorgsplanering sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har 

behov av insatser från kommun och/eller primärvård 

• I vårdplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som besitter den kompetens 
som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen (SOSFS 2005:27)

• Ansvar och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser ska fastställas vid mötet

• Direktmöte, per telefon eller som distansmöte via video 

Erfarenhet av distansmöte via video,  vård- och omsorgsplanering 
• NU sjukvården startade 2011. Slutenvården inom Fyrbodal genomför 70 möten/mån med kommun

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset startade 2014 med fyra medverkande stadsdelar

• Alingsås lasarett startade 2013 med Lerums kommun

• FoU Fyrbodal genomförde utvecklingsarbete vid starten av distansmöte via video av vård- och 
omsorgsplaneringar i Fyrbodal  http://www.fouvalfard.se/file/2012-vardplanering.pdf

• Resultatet visar att patienter som deltar i distansmöte via video är nöjda med mötesformen

http://www.fouvalfard.se/file/2012-vardplanering.pdf
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Effekter av distansmöte via video i vård- och omsorgsplanering

 Patientsäkerheten ökar när samtliga vårdgivare deltar

 Primärvården kan delta i mötet

 Ökad samverkan mellan vårdgivare ger bättre flöden i utskrivningsprocessen

 Ökat deltagande från vårdgivarna ger ökad trygghet för patient och närstående

 Närstående kan sitta med på sjukhus, i  primärvård, i kommun, delta via egen dator eller per telefon

 Patienten orkar medverka. Strukturerat videomöte med checklista 30 min. Fysiskt möte 50 min 

 Tidsbesparing för alla som deltar i mötet

 Kommunerna får en betydande besparing i kostnader och tid för resor

 Res fria möte minskar klimatpåverkan 
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Lync för videomöte över vårdgivargränser

Rapport från arbetsgruppen distansmöte om Lync som verktyg 2014-06-26

• Tester visar bra funktion

• Kostnadseffektivt med låg investeringskostnad

• Enkelt verktyg

• Lync finns redan installerat i VGR och i hälften av länets kommuner

• Deltagande via Lync webbmöte fungerar även utan att ha Lync installerat. Mottagaren kan enkelt 
ladda ner en bifogad länk via e-post och kan därefter delta i mötet.

• Deltagandet fungerar även via telefon.

• Kommunikationen är krypterad och säker.
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Införande av ny mötesform

• Ingen ändring av gemensamma rutiner för samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Införandet sker via vårdsamverkansområdena i nära samarbete med förvaltningen av processen

• SAMSA - operativ regional förvaltningsgrupp, representerar de fem vårdsamverkansområdena 

• Arbetsgrupp för distansmöte via video med deltagare från verksamhet och IT  skapades under 
utredningsskedet i april 2014 med funktionsledare GITS som sammankallande.  Gruppen kvarstår 
under införandet och har representation från de fem vårdsamverkansområdena 

Framgångsfaktorer
• skapa trygghet i den nya mötesformen genom tillgång till Lync utbildade KLARA SVPL 

superanvändare i verksamheterna som kan stötta  
• förankra införandet av ny mötesform i chefsleden 
• stegvis införande med goda resultat som sprider sig för att minska oro för tekniken

Pågående videokonferensanläggningar fortsätter tills vidare i samma form som tidigare!
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Tidplan Införande 2015 stegvis per vårdsamverkansområde

Jan feb mars april maj juni-aug sep okt nov dec

26 januari
Operativ 
samordnare

5 maj
Område 3
SIMBA

15 sep
område 4
Skaraborg?

19 januari
Område 1 
Fyrbodal

17 mars
Område 2
Södra Älvsborg

11 nov
område 5
Göteborgsområdet?

De fem vårdsamverkansområdena består av:
• Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet  
• Vårdsamverkan Skaraborg
• Vårdsamverkan Fyrbodal
• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
• SIMBA, Samverkan i mellersta Bohuslän och Ale
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• Start i varje område med ett fåtal kommuner och enheter inom primärvård 

• Införandet i område 1, pilot:
• test av manualer, uppdateras vid behov av regionala arbetsgruppen. 
• testprotokoll ger

• svar om funktionalitet, teknik och  underlag för felsökningar 
• en bild av användarnas upplevelse av mötesformen

• patientenkät delas ut på sjukhuset, mall för sammanställning finns 
• utbildningsformer och utbildningsmaterial provas fram 

• Samordnaren Lena Ahrnstedt Olsson distriktssköterska arbetar i snitt 50 % under året, 
inledningsvis 80 % 26/1 – 27/3 2015

• Behov av testprotokoll och patientenkät i fortsatt införandet efter område 1 beslutas av 
samordnare och arbetsgrupp.

Införande 2015 stegvis per vårdsamverkansområde
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Operativ Samordnare för införande av distansmöte 26 jan – 31 dec 2015
• Sammankallande för regional arbetsgrupp 
• Stötta verksamheter vid införandet VGR, kommuner och privata vårdgivare
• Ansvara för regional information och delta vid informationstillfälle
• Ansvara för att regionala lathundar, manualer är uppdaterade och finns tillgängliga
• Ansvara för regionalt utbildningsmaterial och planering av utbildning av superanvändare sker på 

bästa sätt per vårdsamverkansområde/lokal förvaltning
• Stötta vårdsamverkansområde med Utbildnings- och informationsplan

Arbetsgrupp distansmöte, kvarstår under införandeperioden
• Deltar i möten med samordnare och bidrar med kunskap, erfarenheter, synpunkter:
• Deltar i framtagande av enhetligt regionalt informationsmaterial, 

manualer/lathundar/utbildningsmaterial
• Deltar vid uppföljning av resultat från pilot, vidtar uppdateringar för informations-manual- och 

utbildningsmaterial med utgångspunkt från resultat i testprotokoll

Lokalt införande
• Befintliga superanvändare i de etablerade KLARA SVPL nätverk utbildas efter plan i varje 

vårdsamverkansområde/lokal förvaltning
• Första linjens support sker via etablerade väg för 1:a linjens KLARA SVPL support
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Regionalt material 
distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering

Publiceras på hemsida:

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/Manualer-Videomote/

Informationsmaterial

• Patientinformation distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Närståendeinformation distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Regional information distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering

Lathundar

• Checklista distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Lathund mottagare med Lync, distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Lathund mottagare utan Lync, distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering 

• Lathund kalla till distansmöte via video, samordnad vård- och omsorgsplanering

Dokument för test
• Patientenkät 
• Testprotokoll för deltagare vid Lyncmöte från sjukhus, primärvård, kommun, närstående 
• Sammanställningsmall för patientenkät 

Manualer
• Lync samordnad vård- och omsorgsplanering förutsättningar teknik, lokaler 
• Ordlista fackspråk, distansmöte via video 
• Lync manual, Västra Götalandsregionen 
• Lync kamera inställning 

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/Manualer-Videomote/
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Utrustningskostnader för verksamheterna

• Respektive verksamhet inventerar utrustningsbehov och skapar vid behov ett videomötesrum 

• Inköp av utrustning sker via verksamheternas inköpskanaler, kontakta gärna egna IT enheten för råd om 
lämpligt val.

• För Västra Götalandsregionens användare finns Lync certifierad utrustning, som ger bästa ljud och 
bildkvalitet, i beställningsportalen

• Kostnader får sättas i relation till att mötesformen är effektiv och ger tidsbesparing

• Kamera till dator som inte har inbyggd kamera ca 400 kr med tillägg av headset till en total kostnad på 
knappt 1000 kr

• Videokonferensrum: Kamera med inbyggd högtalare och mikrofon anpassad för fler deltagare finns till 
en kostnad av ca 2000- 6000 kr. Projektor eller TV-skärm till en kostnad av ca 4000 kr. Total 
anskaffningskostnad ca 10 000 kr för ett digitalt mötesrum

• Lync Enterprise licens behövs för användare inom VGR för att  kunna kalla till flerpartsmöte. Licensen är i 
dagsläget gratis
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http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

HEMSIDAN

Följ införandet

Hämta 
information
och
lathundar

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

