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Deltagare Förhinder Deltar via skype 
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Erika Hägg Anders Glansén Margareta Liljegren 

Ewa Waern  Magnus Kronvall 

Ulla Molander   
Noomi Holmberg   
Gunilla Augustsson   
Christina Wisser   
Maria Fredriksson   
Linn Waller   

 
Mötet börjar med en kort presentation. 
Ny representant från SIMBA, Noomi Holmberg verksamhetschef Kungälvs kommun, ersätter Lena 
Arnfeldt sektorschef Kungälvs kommun. 
Deltar på dagens möte gör också Linn Waller, ny funktionsledare GITS. Linn efterträder Katarina 
Amundsson. 

 
1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

2017-02-15 

Läggs till handlingarna 

 
2. Informationspunkter 

a. Information status SAMSA arbetet 

Frågor till styrgruppen: 

Prioritering av innehåll i optionspaket 2? 

Lagförslag och tight tidplan kontra planerade leveranser. 

Tillkommande krav. 

Vi behöver ha prisindikation/tidsuppskattning för utveckling. Beslut kan behöva fattas. 

När är lämpliga tidpunkter för leverans? 

Om styrgruppen bifaller förslaget om förkortad process, innebär det att det ska in i 

optionspaket 2? 
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i. Optionspaket 1 

Optionspaket 1 levereras våren 2017 

Innehåll: 

 Funktionsförbättringar

 Ska krav; 1 styck som återstår från införandet

 Lite optioner

 Utdatapaket statistik (nytillkommet externt krav).

 Handfull rättningar

Leveransen skiljer sig något från innehåll i paketet som styrgruppen beslutade om i 

december 2016 

 
ii. Optionspaket 2 samt 3 och 4 

Optionspaket 2 hösten 2017. 

Innehåll: 

 Ska krav; signering bl.a.

 Optioner; vårdvalet, öppenvårdsprocess

 Funktionsförbättringar (nya); ev.

 förkortad process, buggar, SIP vid utskrivning – anpassning till ny lag.

Beslut behöver fattas över vilket innehåll när det finns mer information om lagförslagets 

påverkan 

 
Optionspaket 3 våren 2018. 

Innehåll: 

 NPÖ?

 HSA?

 Pat åtkomst

 Bifoga (patientknutet)

 Rapportpaket

 
Optionspaket 4 våren 2018. 

Innehåll: 

 LPT/LRV

 Logg förbättring

 
Vi skjuter krav framför oss. Hur hanterar vi optioner som trängts undan? 
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Proposition Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Förvaltningen har fått information av Ida Wernered. Det finns förslag på 6 nya flöden: 

1. SIP vid utskrivning från sjukhus 

2. Oförändrat vårdbehov 

3. Insatser som måste starta omgående efter utskrivning till hemmet 

4. Behov av planering av insatser till hemmet som måste starta omgående 

5. Behov av åtgärder vid planerade åtgärder (elektiv) 

6. Insatser vid fortsatt psykiatrivård enligt LPT/LRV 

Vi behöver samarbeta nära gruppen som leds av Ida Wernered. Dialog pågår. 

 
Tidscykel från kravställan till drift i SAMSA. 

 Verksamheten ska kravställa och specificera, ca 3 månader 

 Utveckling av leverantör, beroende på omfattning, ca 3 månader 

 Tester och beslut, 8 veckor 

 
Så här ser vi på optionspaket 2. (kan ändras beroende på lagen). 

 Driftsättning 7 november

 CAB 2 veckor 24 oktober

 Acceptanstest 3 oktober

 Start Cerner test 12 september

 Paket 1 levereras 30 maj eller något senare.

 
Faktorer som påverkar utvecklingen av IT-stödet: 

 Lagbeslut klart 15 juni

 Överenskommelse från SRO klar 22 september

 Riktlinjer beslutas om efter ovanstående

Enligt uppdrag ska vår ambition vara att SAMSA IT-tjänst ska vara anpassat till ny lag om Samverkan 

vid utskrivning från slutenvården 2018-01-01. 

Bilder bifogas minnesanteckning 
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b. Förvaltning 

i. Support 

Grundsupport finns i huvudavtalet från Cerner. Den utökade supporten slutade vid årsskiftet. Det har 

bedömts som en dyr lösning att långsiktigt köpa utökad support via Cerner. Ett kort avtal avseende 

utökad support har därför skrivits med Cerner för årets första tre månader. Under den tiden har 

andra alternativ undersökts. Dialog har förts med VGR IT, som inte kan erbjuda supportlösning som 

inkluderar kommuner och privata vårdgivare. Vi har fått erbjudande från Peak Networks AB, som 

lämnat anbud via Swedish Consulting Group (SWCG). Avtalet beräknas vara klart efter påsk. På sikt är 

tanken att den utökade supporten helt tas över i GITS. 

 
c. Distansmöte statistik 

SITIV önskar få kontinuerligt information om: 

 status

 vad fungerar bra

 vad fungerar mindre bra

Målet är att öka antalet videomöten som genomförs samt se primärvårdens deltagande, både 

Närhälsan och privata. 

Registrering får tillsvidare göras manuellt då det idag inte finns möjlighet att få ut dessa siffror från 

SAMSA. 

Bilder bifogas minnesanteckningen 
 

d. Dialog med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Förvaltningen har träffat Jesper Pousette, projektledare. FVM kommer att ersätta ELVIS, Melior, 

Obstetrix och Asynja Visph. Man har i nuläget inte tagit höjd för att inkludera socialtjänstlagen (SOL). 

Kravställan kommer att göras tillsammans med leverantörerna. Det är långt kvar tills det är klart och 

vi kommer arbeta med det vi gör idag till dess. Omstart av upphandlingen gjordes 2017. 

Upphandlingen beräknas vara klar 2022 därefter implementering. 
 

3. Beslutspunkter 
i. Förkortad process. Rapport och beslutsunderlag 

Arbetsgruppen har gjort ett förslag på Regiongemensam rutin. 

Förutsättningen är att patienten har samma insatser som tidigare. 

Tydlig överenskommelse mellan parterna. 

Viktigt att det finns en tydlig och dokumenterad överenskommelse. 

Arbetsutskottet föreslår att ett nytt meddelande tas fram. Ska innehålla liknande information som 

nuvarande ”Kallelse till samordnad vård-och omsorgsplanering 

Tidigast levereras i optionspaket 2, hösten 2017. 
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Beslut: 

Styrgruppen framför att det är en bra och genomarbetad rapport. Synpunkter från delar av 

styrgruppen att man inte kan ta detta i beaktande nu men att det tas med i fortsatt arbete med ny 

lag och överenskommelse, delar av styrgruppen framför att förslaget bör godkännas. Beslut kan inte 

tas idag eftersom styrgruppen inte är enig. 

Frågan/beslutet läggs åt sidan. 

 
4. Höstens möte 

Punkten tas vid styrgruppens nästa möte 2017-05-30 

 
5. Övrigt 

a. Uppdrag till SAMSA att kartlägga undersköterskors delaktighet vid vårdplaneringar. 

Arbetsgruppen redovisar sitt arbete vid nästa styrgruppsmöte i maj. 


