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Punkter som togs upp under mötet 

Annette Johannesson är ny i styrgruppen och välkomnas. Arbetar med äldre och Hälso- och sjukvård sedan 1 

april i Göteborgs stad.  

Kort presentation av styrgruppsdeltagarna. 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Inga synpunkter 

2. Informationspunkter 

a. Avstämning upphandlingskrav  

Det är ett komplicerat arbete att väga nya och gamla krav. Leverantören har varit 

tillmötesgående. Kravspecifikationen skrevs för många år sedan (2013) och vissa krav är 

ointressanta idag och andra har kommit till. Enlig Jan Carlström är det en okomplicerad 

relation med leverantören Cerner.  Se bifogad presentation. 

  

b. Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst och övrigt arbete 

I. Driftsövergång – planering 

Driftsöverövergångsperiod d.v.s. dagar innan och efter driftsättning kräver 

detaljplanering. Orsaken är att det blir en växling från en databas till en 

annan eftersom det är så stora förändringar i SAMSA IT- tjänst och då vi 

ska kunna hantera informationen som rör pågående ärenden.  Det gäller 

både patientinformation och ekonomisk information. 

II. Utbildningsplanering delregionalt 

AU-utbildningsplanering planerar utbildning för Västra Götaland i stort och 

delregionalt. Det inbegriper Implementering av överenskommelse, riktlinje 

och rutin inkluderat SAMSA IT-tjänst.  

Samtliga områden har blivit ombedda att lämna in sina utbildningsplaner. 

Beslut tas i morgon i SIMBA och SAMLA har en uppstartsdag i morgon. I 

övrigt har samtliga inkommit. 

III. Utbildning privata 

SAMSA förvaltning har en pågående dialog med koncernkontoret 

angående utbildningsinsatser gentemot privata vårdgivare som har avtal 

med VGR, Jan Carlström har idag tillsammans med Maria Grip och Linn 

Wallér träffat representanter för enhet Primärvård för att få till stånd en 

lösning. Tre olika alternativ presenterades, se bifogad presentation. 

Koncernkontoret och SAMSA förvaltning är överens om att kostnad för 

extra utbildningsresurser ska vårdgivarna betala själva. Information 
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kommer att gå ut via Vårdgivarnytt och koncernkontoret bjuder in 

företrädare för Primör till ett informationsmöte där även SAMSA 

förvaltning deltar. 

Kanalen för utbildning är AU-utbildningsplanering, där samtliga 

delregioner är representerade. Ser olika ut i vilken omfattning privata kan 

ta del av planerade utbildningsinsatser delregionalt, i Fyrbodal och 

Göteborg som har stor andel privata vårdgivare är inte frågan löst. SAMSA 

förvaltning bekostar utbildning av s.k. superutbildare  som i sin tur utbildar 

fler utbildare, ca. fyra per delregionalt område fördelat på kommun, 

sjukhus och primärvård (privat och offentlig). Kompletterande utbildning 

till självkostnadspris kommer att erbjudas.  

IV. Web utbildning   

Det kommer att bli en film, av enklare karaktär till driftsstarten i höst. Det 

blir en inspelning av pågående utbildningar som vi själva håller för 

utbildare. I ett senare skede kommer vi att satsa på lite mer 

genomarbetade webbaserade utbildningar. 

 

c. Status Utdata 

Det är framtaget två typer av ”rapporter”. Den ena är Power BI, som kommer att vara 

tillgänglig för alla som har behörighet. Utöver den finns en typ av Excelrapport som i 

dagsläget har en begränsad åtkomst, d.v.s. att kommuner och privata vårdgivare inte har 

åtkomst i nuläget. SAMSA – förvaltningen undersöker behovet och ser på lösningar.  

 

d. Nyhetsbrev 

Ett nytt nyhetsbrev kommer inom kort. Snart kommer SAMSA förvaltningen att ta över 

ansvaret för nyhetsbrevets utgivning. Maria Fredriksson uppmanar även Styrgruppen att 

prenumrera på nyheter via vår hemsida www.vastkom.se/samsa 

 

e. Delregionalt arbete status 

SIMBA testar att redan nu arbeta utifrån riktlinjen och med ett färgsystem som är en typ av 

triagering.  Det fungerar väl med införandearbetet i samtliga områden enligt 

styrgruppsdeltagare.  

 

f. Distansmöte 

Denna månad blir det inge statistik. Ny funktionskoordinator, Christer Nygren är tillsatt. Han 

kommer att arbeta med distansmötesfrågor samt även leda distansmötesgruppen.  

 

g. Justering av förvaltningsplan 

Beslut att godkänna förvaltningsplanen fattades vid styrgruppens förra möte.  En mening 

från tidigare förvaltingsplan hade dock fallit bort. Denna mening läggs till även i den nya 

förvaltningsplanen.  ”De lokala systemförvaltningarna ansvarar för att deras användare får 

relevant utbildning och att utbildare/superanvändare finns i systemförvaltningen.” 

Styrgruppen är informerad. Förvaltningsplanen publiceras inom kort. 

 

http://www.vastkom.se/samsa
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h. SRO 
Jan Carlström informerade om att SRO 4 maj beslutade om att ställa sig bakom förslag till 
beslut och rekommenderar huvudmännen att besluta i enlighet med dem.  
IT tjänsten SAMSA kommer att vara igång innan samtliga beslut är fattade av samtliga 
ingående parter.  

i. Fråga från Södra Älvsborg 

Arbetsgrupp i SÄS ser behov av bokningsfunkton.  

Det finns ingen lösning möjlig i eller i anslutning till SAMSA i nuläget. Ett första steg skulle 

kunna vara att undersöka behovet i Västra Götaland. Det är en kommande utveckling som 

får prioriteras i förhållande till övriga önskemål.   

 

3. Övriga frågor 

Avsaknad av delar i rutinen 

Skaravborg noterar de delar som inte är beskrivna i rutinen. Styrgruppen gav vid förra mötet SAMSA 

arbetsgrupp i uppdrag att återkomma med en sammanställning över delar som bereds för att om 

lämpligt föreslås ingå i rutinen. Arbetsgruppen måste i nuläget prioritera tiden att ta fram 

utbildningsmaterial och återkommer i frågan.  

Styrgruppens fortsatta arbete 

Styrgrupp SVPL har i dagsläget ett tydligt uppdrag. Det är inte görligt att driva rutin och IT-frågor var för 

sig framför Jan. Den kamerala delen med ekonomi måste dock någon funktion hantera. 

Frågan om fortsatt arbete för styrgruppen behöver hanteras i höst. Ett förslag är att styrgruppen 

fortsätter sitt arbete. Ett annat förslag är att VVG skulle kunna vara en styrgrupp i framtiden. Eventuellt 

rigga tjänstemannaorganisation som bereder för VVG i så fall. 

Det tillkommer olika områden som vi behöver samverka kring inom länet. Idag finns också en tydlig 

förvaltningsgruppering, GITS. 

Frågan måste diskuteras och beredas ytterligare. Nuvarande styrgrupp kvarstår under hela 2018. 

4. Kommande möte  

18 juni 15:00 – 17:00 Gullbergsvass Perrongen 

4 september  16:00 – 17:00 Gullbergsvass Aktern 
20 september  16:00 – 17:00 Skype  
25 oktober  15:00 – 17:00 Gullbergsvass Signalen 
20 november  15:00 – 17:00 Gullbergsvass Tåget 
18 december  15:00 – 17:00 Gullbergsvass Banvallen 
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Sändlista:  

    

         

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande    Deltagit 

Anette   Johannesson LGS     Deltagit 

Erika  Hägg  LGS    Deltagit 

Ewa  Waern  LGS    Deltagit 

Ulla   Molander  LGS    Förhinder 

Anders  Glansén  LGS    Skype 

Ingela  Thorell Södra Älvsborg    Deltagit 

Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg    Skype 

Noomi   Holmberg  SIMBA Deltagit 

Cathrine Thanner SAMLA OK Deltagit 

Malin   Swärd  Skaraborg    Skype 

Margareta  Liljegren  Skaraborg    Skype 

Tommy Almström Fyrbodal    Förhinder 

Magnus   Kronvall  Fyrbodal    Skype 

Christer  Nygren Funktionskoordinator GITS, Regional 

Förvaltning  

Förhinder 

Maria   Fredriksson  Funktionskoordinator GITS, Regional 

Förvaltning  

Deltagit 

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd    Deltagit 

Linn Wallér Funktionsledare GITS Deltagit 

         


