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Förändringar i SAMSA som tillkommit sedan filmerna spelades in 
 

Film 1 – Generellt 
Allt som sägs om ”övergången” dvs. den förändring som gjordes i september 2018 är inaktuellt. 

Dels lite text om detta i början av filmen, dels från 14:45 min in i filmen. 

Efter xx minuter in i filmen: 

7.00 min Samtycke för NPÖ dokumenteras på samma sätt som tidigare även efter att vi fått en 

länk från SAMSA till NPÖ. 

10:24 min I Mötesbokning finns nu enbart SparaSänd knapp, Spara har tagits bort. 

11:21 min Svar på Adm.meddelande och Meddelande till vård och omsorg skickas och notifieras 

direkt från det lilla fönster där svaret skrivs. Omsänt behöver INTE användas. 

11:45 min I Personliga inställningar kan man nu välja om Översikten visar ärenden, SIPar eller 

både Ärenden och SIPar. 

12:00 min Nu visas även en röd ram kring den vita rutan Plan.utskr.klar den dag då datum för 

planerat utskrivningsklar nåtts eller passerats. 

12:15 min SIP Översikten visar nu flera rutor per SIP, med datum för när SIP sparats och när SIP 

fått ny status (Upprättad, Uppföljd, Avslutad). Dessutom en ruta med datum för nästa 

planerade SIP-möte om ett sådant finns. 

14:10 min Ärendestatistik finns nu även som ”externa rapporter”. Läs om detta på hemsidan 

http://vastkom.se/gits/samsa/statistik.4.6bdad9c215cfc2fd009dbf66.html 

14:30 min Antal utskrivningsklara patienter (antalet som gäller ca kl 01.00 varje natt) visas även 

som rapport i PowerBI. Läs om detta på hemsidan, samma länk som ovan. 

14:45 min Härefter är det helt ointressant information som sägs. 
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Film 2 – Slutenvårdsprocessen 

Allt som sägs/relateras till hur det är IDAG är irrelevant.  

Efter xx minuter in i filmen: 

6:15 min Jämförelsen mellan Planeringsmeddelandet och meddelanden som fanns innan 

september 2018 är irrelevant. 

11:00 min Nu kan även Huvudansvarig SIP och Behandlingsansvarig fast vårdkontakt registreras. 

15:00 min Nu finns en knapp ”Hämta Skypeinfo” so automatiskt genererar skype-länk och 

konferensid. 

17:53 min - Meddelandet Information vid utskrivning har utgått. All information finns i 

meddelandet Planering. 

20:08 min Nödvändig information finns tillgänglig i meddelandet Planering 

20:50 min Det är meddelandet Planering som ska uppdateras 

22:57 min All text om Information vid utskrivning är nu borttaget ur SAMSA. 

25:00 min Meddelandet Information vid utskrivning har utgått. All information finns i 

meddelandet Planering. 

 

Film 3 – SIP 

Att skapa en ny SIP är nu något förenklat. Följ stegen i SIP Lathund. 

Efter xx minuter in i filmen: 

2:35 min Se SIP Lathund, i vilken ordning man klickar på SIP och Ny 

2:50 min Fältet Huvudansvarig SIP har utgått 

4:00 min Mötesform är inte längre förifyllt. Länk till distansmöte kan nu skapas genom att klicka  

på knappen Hämta Skypeinfo. 

6:05 min Då delmål registreras öppnas nu en ruta med plats för mera text i varje fält. 

7:05 min I SIPhistoriken visas nu vilken version SIPen har som sparats och dess status. 
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