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Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
Datum:  2021-01-21 
Tid:  kl. 13:00-16:00  
Plats:  Skype 
 
Deltagare: Björn Gunnarson, Carola Murås, Jessica Ek, Johanna Junkvist Lindau, Krister Bergqvist, Christer 
Nygren, Maria Fredriksson, Solveig Högberg 

Förhindrade: Anne-Charlotte Larsson, Karolina Wolmhag, Lena Arvidsson, Charlotte Bliesener Falkenström 
1. Föregående minnesanteckning 

Inga synpunkter 

 

Information 
2. Ledningsrådet 1 februari   

Information om vad som i dagsläget är planerat för agendan som kommer att skickas som kopia till 
gruppen. 
 
Två frågor från Göteborgsområdet: 
- Angående reviderad Förvaltningsplan – saknar perspektivet Barn och Unga. Ligger förmodligen 

under Psykisk hälsa – Jessica kollar 
- Planeras någon följeforskning på nya Riktlinjen för SIP? Svar ja, men inte klart hur. 
 

3. Utdatalösning – åtkomst för ärendestatistik   
SAMSA Utdatalösning levererades i december 2019 då även en lösning för kommunernas åtkomst var 
framtagen och testad. Lansering skulle enligt plan ske samtidigt för de 49 kommunerna och Västra 
Götalandsregionen (VGR). I januari 2020 påbörjades utbildning för ett fåtal användare i VGR. Lansering 
och utbildning pausades då det vid en informationsklassning av SAMSA Utdatalösning bedömdes att en 
lika hög säkerhetsklass som till SAMSA IT-tjänst även krävdes för kommunernas åtkomst till 
statistikfilerna. Flera alternativa lösningar för kommunernas åtkomst har under 2020 eller testats utan 
framgång.  
Den information som finns i SAMSA Utdata är processdata som till exempel tidpunkt för utskrivningsklar 
och vissa ledtider. Informationen är kopplad till personnummer, ärendenummer och verksamhet enligt 
samma organisationsstruktur som i SAMSA IT-tjänst. 
Nu omvärderas den från början framtagna lösningen och om den tillsammans med framtagna 
säkerhetsrutiner bedöms som en tillräckligt säker hantering kan åtkomst för kommunerna bli möjlig 
under våren 2021. Då åtkomst för VGR redan nu är möjlig och mot bakgrund till att vi haft en fördröjning 
av lanseringen ett år kan Ledningsrådet komma att omvärdera tidigare beslut om gemensam lansering 
till kommuner och VGR. Eventuellt kommer ni regional beredningsgrupp få en förfrågan via mail att 
inhämta synpunkter inför ett sådant beslut. 
 
Power BI rapporter som byggs på information från SAMSA Utdata finns i två varianter – 
utskrivningsklara och ärendestatistik. Länk till rapporterna finns på GITS hemsida. Kom gärna med 
synpunkter på utveckling av Power BI rapporterna. Även på månadsstatistiken.  
 
Utveckling av SAMSA Utdata pågår med SIP- och mötesstatistik. Cerner har utvecklat och VGR IT ska ta 
vid med sin utveckling.  
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4. Uppdaterad lista användare   
Listor på användare med behörighet i SAMSA finns nu per kommun, sjukhus och vårdcentral. Beställning 
via info.samsa@vgregion.se. Listorna kommer ej att ligga publikt. 
  

5. Kontaktlista IT-enheter kommuner  
Svårigheter att få svar från verksamheterna, gruppen återkommer med uppdatering. Önskvärt att få in 
uppgifter efterhand, även om listan inte är komplett. Skicka då till 
info.samsa@vgregion.se  
 

Dialog 
6. Återkoppling arbetsgrupper 

a. Arbetsgrupp rutin 

- Lena Arvidsson är från och med nu adjungerad i gruppen utifrån att hon har mindre tid i 

GITS. Maria tar över som sammankallande för gruppen. 

- Reservrutinens nya blanketter är klara, men inte publicerade. Det pågår diskussioner om 

vilket format som dokumenten ska publiceras i och om de ska vara ifyllningsbara.  

- Samtycke - informationsblad till enskild. Synpunkter från gruppen efterfrågas, för 

färdigställande. Materialet bifogas anteckningarna! 

- Gruppen ser över om den nya riktlinjen för SIP påverkar nuvarande rutin.  

 

b. Arbetsgrupp utveckling  

- SIP i SAMSA 

Specifikation som är framtagen i samarbete mellan arbetsgrupperna rutin och utveckling är 

lämnad till Cerner som ska återkomma med hur mycket resurser som krävs för att 

genomföra förändringen.  

- Vårdvalskoppling per automatik eller inte 

En kort bakgrund samt en sammanställning av för- och nackdelar har gjort i 

utvecklingsgruppen. Inget beslut om åtgärd taget på mötet då det saknas flera deltagare. 

Beslut per e-post till gruppen kommer att behövas, för att få med det i kommande 

beställning till Cerner.  

- Steg 2 i arbetet med katalogstrukturen gällande Habilitering, Privata utförare, Regionhälsa 

mm 

Beslut: Ej genomföra ytterligare förändringar i katalogstrukturen för SAMSA. 

Då flera hade förhinder att delta på mötet ges möjlighet för de som inte var med att 

”reservera” sig och ta upp frågan igen om man anser beslutet felaktigt. 

c. Arbetsgrupp SIP 

- Samverkan med SIP som verktyg 

Samtliga vårdsamverkansområden har nu genomfört eller har planering för att genomföra 

informationstillfällena för chefer och ledare inom kort. 

- SIP på vardsamverkan.se 

På vardsamverkan.se finns nu snart det material kring SIP-processen som utlovats ska finnas 

där. Synpunkter mottages gärna på innehållet på sidan. 
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- SIP i Samverkan för barns och ungas bästa 

Den 4 februari startar arbetet med Implementeringen av "Överenskommelse om samverkan 

för barns och ungas bästa" upp. Samtliga delregionala vårdsamverkansområden är inbjudna. 

Implementering av överenskommelsen kommer även att innebära implementering av de 

nya Riktlinjerna för SIP i VG. Dessa båda dokument ersätter från och med 1 januari 2021 

tidigare VästBus riktlinjer. 

 

Mer information i bifogad PowerPoint. 

Fråga: Vem ger informationen till chefer/ ledare? Jessica har varit med på vissa utbildnings-
/informationstillfällen, oftast är det de lokala SIP-samordnarna som genomför. 

 

7. Övriga frågor 
 

a. Skypelänkar bokningar 

Försämrad funktion den senaste tiden. Just nu funkar det inte – felsökning pågår. 

Det kommer att behövs större ”tekniska resurser” för själva mötesbokningen, då det i 

dagsläget bokas ungefär 1500 möten/månad och det är mer än beräknat. 

Fråga från Skaraborg – Hur ska problem med mötesbokningar felanmälas? 

Svar: Ordinarie väg för felanmälningar ska användas samsa.cerner@helpdesk.easit.nu för att ha 

en väg in. Om någon ändå meddelar till info.samsa@vgregion.se så tas det om hand också.   

Förtydligande text på hemsidan ses över.  

b. Webbläsare - Edge Cromium  

I dagsläget stödjer inte SAMSA denna webbläsare fullt ut. Tester hos Cerner har skett under 

december månad och fler tester behöver göras i våra miljöer. Exempelvis uthopp till 

NPÖ/gamla SAMSA, utskrifter etcetera. Samt översyn av vilken version av program som läser 

SITHS-korten som krävs och om den finns i VGR och kommuner? 

c. ”Time out” i SAMSA  

- Några användare har kontaktat supporten angående problem med dokumentationen och 

felmeddelande Time out. IT-tjänsten och servern är nu synkade med samma inställning av 

tid så problemet är löst.  

- Är tiden för hur länge ett meddelande är låst för redigering tillräckligt lång? Vi har fått 

indikationer på att det finns behov av mer än 20 minuter.  

d. Årsstatistik  

Processtatistik som finns tillgänglig för samtliga verksamheter sammanställs varje månad av 

GITS Operativa förvaltning. Vi avser inte att göra motsvarande sammanställning för hela året, 

såvida den inte kommer att efterfrågas av verksamheterna. Inga synpunkter från gruppen.  

8. Sammanfatta de 3 viktigaste punkterna att ”ta hem” – som blev 2 

• Vårdval vårdcentral automatiskt eller manuellt i ett SAMSA-ärende? 

• Nytt planeringsmeddelande – finns ett behov av mer tid för dokumentation nu och därmed 
behov av längre ”låsning” av ett meddelande vid dokumentation? 
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