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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2018-04-16  Tid: 15:00 -17:00  Plats: Gullbergsvass, lokal Perrongen 
 
Deltagare:  Erika Hägg, Ewa Waern, Monica Sörensson (ersättare för Anette Johannesson), Ingela 

Thorell, Noomi Holmberg, Cathrine Thanner, Malin Swärd, Magnus Kronvall, Jan 
Carlström, Christina Wisser, Maria Fredriksson, Margareta Liljegren  

Skype:   Solveig Eldenholm 
Förhinder:  Anders Glansèn, Anette Johannesson, Tommy Almström, Linn Wallèr 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

Anteckningarna godkändes 

 

2. Informationspunkter 

a. Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst 

Utveckling av anpassat SAMSA pågår. Möjligheter att lägga in fler krav gäller fram 

till den 17 april (input stop). 

i. NPÖ 

VGR IT informerade i förra veckan om att kopplingen mellan SAMSA och NPÖ 

inte ska gå via den regionala tjänsteplattformen.  

En annan lösning håller på att utredas. Den förutsätter att Inera lämnar 

detaljerad information och att VGR-IT är behjälpliga med en specifik tjänst för 

kommunikation (FTP tjänst). Om dessa förutsättningar finns på plats inom en 

inte allt för lång tidsperiod så kan Cerner lösa NPÖ åtkomsten via SAMSA.  

ii. LPT/LRV 

Arbetet med att specificera pågår. Eventuellt stryks kravet till leveranspaket 3. Vi 

är också osäkra på hur stort behovet är av den här funktionen.  

 

b. Utbildningsplan  

Den övergripande utbildningsplanen visades. Varje delregion följer den i stora drag 

men måste beroende på organisation och omfattning modifiera den efter egna 

behov. Jan Carlström godkänner planen. 

i. Information och dialogmöten kring Riktlinjen och Rutinen sker under våren. 

Processledarna och SAMSA förvaltningen erbjuder sig att komma ut vid ett 

tillfälle till varje delregion och informera. I övrigt sker informations- och 

utbildningsaktiviteter kring detta i delregional regi. 

ii. I augusti arrangerar SAMSA förvaltningen två utbildningstillfällen för 

”superutbildare” som i sin tur ska utbilda utbildare. Varje delregion 

förväntas skicka en representant vardera från kommun sjukhus och 

primärvård till något av dessa två tillfällen.   
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49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

iii. Utbildare utbildas tidigt i delregional regi för att det ska vara möjligt att 

hinna utbilda användare. Dessa utbildningar kan vara i storgrupp eller hands 

on.  

iv. Utbildning av användare  

Användare utbildas i storgrupp eller med möjlighet till hands- on beroende 

på erfarenhet av SAMSA IT-tjänst. 

 

Omfattningen av utbildningsinsatsen är mycket stor. Vi uppskattar i nuläget 

att det är närmare 10 000 personer som använder SAMSA idag och att det 

tillkommer ca 2000 nya användare. Det kräver både många och duktiga 

utbildare (som kan både rutin och IT-tjänst), lokaler, datorer etc. Varje 

delregionalt område måste modifiera de uppgifter som rör omfattning av 

utbildningsinsats som är framtagna centralt för att passa. 

 

c. Nyhetsbrev  

Ett nyhetsbrev är planerat till mitten av april men kan komma lite senare. Regional 

information om utbildning måste komma med i nyhetsbrevet, likaså en enklare 

tidplan.  

 

 

d. Delregionalt arbete status 

Framförs vid mötet att arbetet pågår runt om i Västra Götaland. SAMLA behöver 

dock en representant i AU-utbildningsplanering för att deras förberedelser ska 

fungera inför driftsättning. 

 

3. Beslutspunkter 

a. Beslut om Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-

tjänsten SAMSA.  

 

Riktlinjen är en bilaga till den överenskommelse politikerna beslutar. Många av de 

synpunkter som inkommit berör riktlinjen. Dessa kan inte tas höjd för i rutinen på 

ett sådant sätt att de ändrar intentionen i riktlinjen. En del synpunkter har åtgärdats 

i aktuellt förslag till rutin, andra synpunkter har det tagits höjd för genom förändring 

av funktion i IT-tjänsten. Många av de synpunkter och frågeställningar som har 

inkommit kan ligga till grund för ett dokument ”Frågor och svar”.   

För redovisning av väsentliga synpunkter som inkommit rörande remiss av rutinen 

se även bifogade bilder. 

 

Frågan om bevakning av Inkorgen även på helgerna är den frågan som väckt mest 

diskussion. 
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Om Checklistan i SAMSA används kan det finnas möjlighet att utveckla lösning för 

uppföljning utifrån de uppgifter som dokumenterats.  

  

Flera synpunkter har inkommit kring fast vårdkontakt. I förslag till rutin står att den 

fasta vårdkontakten vanligen finns på den enskildes listade vårdcentral. När 

samordningsansvaret går över från slutenvård till fast vårdkontakt noteras tidpunkt 

för det i IT tjänsten.  

 

Rutinen kan behöva justeras efter att överenskommelsen har beslutats och innan vi 

driftsätter. Rutin för palliativ vård, asylsökande och LPT/LRV är inte med. SAMSA 

arbetsgrupp ombeds återkomma med förslag till styrgruppen avseende rutin för hur 

dessa ärende hanteras i IT-tjänsten SAMSA samt en rapport över vilka frågor SAMSA 

man behöver arbeta vidare med.   

 

BESLUT: 

Styrgrupp SVPL beslutar att godkänna förslag till Rutin för in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA för med följande tillägg i texten 

(fet stil):  

Inkorgen ska också kontrolleras och åtgärdas under helger och helgdagar. Gäller för 

samtliga verksamheter. Gäller fr.o.m. 1 januari 2019 under förutsättning att krav- 

och kvalitetshandbok för vårdval vårdcentral och vårdval rehab stöder detta 

arbetssätt. 

 

4. Övrigt 

Kommande möten: IT- frågor och Rutinfrågor behöver löses i samma gruppering. Hur ska 

frågorna drivas vidare from 1 januari 2019?   

 

5. Kommande möte  

 

15 maj 15:00 – 17:00 

18 juni 15:00 – 17:00 

  4  september  16:00 – 17:00 

20 september 16:00 – 17:00 Skype 

25 oktober 15:00 – 17:00 

20 november 15:00 – 17:00 

18 december 15:00 – 17:00 
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Sändlista:  

    

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande     

Anette   Johannesson LGS Ersättare Monica Sörensson    

Erika  Hägg  LGS     

Ewa  Waern  LGS     

Ulla   Molander  LGS     

Anders  Glansén  LGS     

Ingela  Thorell Södra Älvsborg     

Solveig Eldenholm  Södra Älvsborg     

Noomi     Holmberg  SIMBA  

Cathrine Thanner SAMLA  

Malin   Swärd  Skaraborg     

Margareta  Liljegren  Skaraborg     

Tommy Almström Fyrbodal     

Magnus   Kronvall  Fyrbodal     

Maria   Fredriksson  Funktionskoordinator GITS, Regional förvaltning   

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd     

Linn Wallér Funktionsledare GITS  

         


