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1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 2017-04-12 

Läggs till handlingarna 

  

2. Informationspunkter  

a. Användarenkät 

Kort dragning av uppföljande enkät avseende användbarhet SAMSA IT-tjänst. En första 

enkät har tidigare gjorts avseende användbarheten i KLARA SVPL. Nästa steg är att 

analysera och jämföra resultaten. 

 

b. Förvaltning 

i. Support 

Avtal avseende utökad support är tecknat med SwCG (Swedish Consulting Group AB). 

Underleverantör är Peak Networks.  Avtalsperiod 2017-04-18 tom 2017-12-31 med 

möjlighet till 1 års förlängning. Tre personer kommer att ingå i den utökade supporten 

som tillhandahålls vardagar 8:00 - 17:00, samma omfattning som idag samt att viss 

administration av organisationsförändringar och strukturerad dokumentation inklusive 

återkoppling till förvaltningen ingår. Kompetensöverföring till SAMSA förvaltning ingår 

i avtalet. En intention är att den utökade supporten på sikt skall ligga inom GITS 

förvaltning. Köp av tilläggstjänster kan göras till fastpris.  

c. Publicering av SAMSA internet 

VGR IT ser nu möjlighet till att tillåta internetaccess till SAMSA IT-tjänst. Vid 

upphandling av ny IT-tjänst 2012 fanns inte en tillräckligt säker lösning och därför tas 

frågan upp igen. Det innebär en ytterligare kommunikationskanal förutom Sjunet och 

Kommunikationstorget som fortsatt kommer finns kvar. Direkt internetaccess skulle 
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bl.a. underlätta åtkomstmöjlighet för mobila lösningar, vilket ambulansen, mobila 

team, m.fl. efterfrågar. 

Linn har kontakt med VGR-IT för att klarlägga om det finns förutsättningar att gå 

vidare. Det här arbetet är en ren accessfråga och ska inte störa arbetet med 

anpassning av SAMSA till ny samverkanslag eftersom det inte är samma resurser som 

tas i anspråk. 

 

d. Rapport: Undersköterskors delaktighet vid samordnad vård- och omsorgsplanering 

SAMSA arbetsgrupp har av Styrgrupp SVPL fått i uppdrag att bereda frågan om 

undersköterskors delaktighet i vårdplaneringsprocessen avseende:  

1) utskick av kallelse  

2) delaktighet vid vårdplaneringsmötet  

samt undersöka om avvikelser finns som kan kopplas till undersköterskors delaktighet i 

vårdplaneringsprocessen. 

 

En delregionalt sammansatt arbetsgrupp inom SAMSA har arbetat med frågan. 

Somatisk vård har varit fokus i arbetet. Deras resultat pekar på att undersköterskor är 

ansvariga i ett fåtal kallelser och då mest inom Göteborgsområdet, SIMBA och Södra 

Älvsborg. 

Det är svårt att påvisa att avvikelser kan kopplas till att undersköterskor varit 

inkopplade. De personliga synpunkterna pekar på att det är viktigt med en överföring 

av information mellan sjuksköterska till sjuksköterska. Det är viktigt att 

kommentarerna i rapporten tas med till ev. fortsatt arbete.  

 

Framförs på mötet att man utifrån svårigheter med sjuksköterskebemanning ställer sig 

frågan om undersköterskor skulle kunna ta del i vårdplaneringsarbetet i större 

utsträckning. Måste det vara en sjuksköterska? Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvården, framhåller att det är sjuksköterskor som vårdplanerar.  

Rapporten läggs till handlingarna. 

 

e. NPÖ slutrapport 

Styrgruppen överens om att rapporten behöver beredas ytterligare. Till SITIVS möte 

som informationspunkt. 

 

f. Distansmöte lägesbild 

Kort presentation hur långt man kommit i olika område att starta upp samordnad 

vårdplanering som distansmöte. Gröna område har ökat, vilket innebär att samtliga 

parter (kommun, sjukhus, primärvård) kommit igång.  Tolkcentralen är nu intresserade 

av att starta med distansmöte.  

Bild bifogas minnesanteckning.  
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g. Information status SAMSA arbetet 

i. Optionspaket 1 

Driftsättning 13 juni av version 1.0.1.100. 

Christina redogör för innehåll i leveransen. Byter namn till leveranspaket. 

 

ii. Anpassning av SAMSA IT-tjänst till förslag ny överenskommelse och riktlinje 

enligt Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Ny föreslagen leveransplan redovisas. 

Leveranspaket 1 (ovan) - drift 13 juni. 

Leveranspaket 2 - (krav, önskemål, buggar) – drift 15 nov 

Leveranspaket 3 – (anpassning till lag, ök, riktlinje) - drift våren 2018 

 

 

3. Beslutspunkt 
i. Uppdragshandling – anpassning av SAMSA 

Utkast uppdragshandling har bifogats kallelsen. 

  

Framhålls av Jan Carlström att ett tydligt uppdrag är mycket viktigt. 

- Vem tar fram rutinerna? 

- SAMSAs roll  

- Vilken takt går vi fram i?  

Att driftsätta 1 januari inte rimligt Det finns flera skäl till det. Hur 

implementeringen av överenskommelse och riktlinje ska ske är inte klarlagt, 

processledare på plats någon gång till hösten. Specificering av innehåll, 

utveckling och test tar tid. Av erfarenhet vet vi att planering av utbildning tar 

tid, resurser som datorer och lokaler ska vara på plats, man ska nå ut till alla 

användare etc. Det finns juridiska frågeställningar som behöver utredas. 

Förtydligande från socialstyrelse avseende samtycke och fast vårdkontakt 

kommer först i höst 

Förslag till driftsättning av leveranspaket 3 är den 4 april. 

 

Diskussion och synpunkter som framfördes vid mötet: 

Finns andra införande som krockar med ett införande? T.ex. Elvis 5,0. 

 

Jurister på koncernkontoret tittar på möjligheten att skjuta på införandet, 

vilket inte borde vara något problem. Det viktiga är att vi har en 

överenskommelse och att vi har en plan för införande. 

 

Viktigt att införande sker samlat och att man gör det ihop, och att det 

tydliggörs vem som tar ansvar för att rutinen tas fram.  
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SAMSAS roll behöver tydliggöras, hjälper inte hur bra rutiner vi har om de inte 

nått ut till verksamheterna. Styrgrupp SVPL kan inte ansvara för att 

implementera lagen i Västra Götaland, däremot ta ansvar för IT-tjänsten. IT-

stöd och rutin bör inte brytas isär utan Styrgrupp SVPL ska ha fortsatt ansvar 

för detta. Verksamheten måste vara förberedda och redo när SVPL styrgrupp 

inför det som ingår i deras uppdrag. 

 

Tidplanen diskuterades vid möte Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) 29/6, 

däremot diskuterades inte uppdraget i sin helhet. VVG har nästa möte i 

september och tar då beslut om uppdraget. 

 

Rekommendation från styrgruppen är att arbeta vidare enligt föreslagen 

uppdragshandling. SAMSA förvaltning arbetar vidare med Cerner avseende 

innehåll och tidplan. 

Primärvårdsrepresentant i Styrgrupp SVPL vore bra. Jan tar frågan med sig. 

 

Synpunkter på överenskommelsen kan ges i remissvar.  

 

Beslut: 

Styrgrupp SVPL ger Jan Carlström mandat att besluta om prioritering krav och 

vilka som kan uteslutas. 

Styrgrupp SVPL ställer sig bakom föreslagen uppdragshandling. 

Extra möte styrgrupp SVPL bokas 14/6 via Skype för godkännande av 

leveransplan. 

 

4. Höstens möte 

Fredag 15 september  13:00 – 15:00  Gullbergsvass 

Onsdag 11 oktober  15:00 - 17:00 Gullbergsvass 

Onsdag 8 november  15:00 - 17:00 Gullbergsvass 

Fredag 8 december  13:00 – 15:00  Skype (preliminärt som Skypemöte) 

 

5. Övrigt 

Inga övriga frågor 

  



Dokumenttyp: Minnesanteckning 

Version: 1,0 

Utfärdat av: Maria Fredriksson 

Godkänt av: Jan Carlström 

Datum: 2017-07-18 

 

  

  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

 


