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Minnesanteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
Datum:  2021-03-04 
Tid:  09:00-12:00 
Plats:  Skype 
 

Deltagare: Björn Gunnarson, Anne-Charlotte Larsson, Karolina Wolmhag, Carola Murås, Johanna 
Junkvist Lindau, Charlotte Bliesener Falkenström, Krister Bergqvist, Christer Nygren, Jessica Ek, Maria 
Fredriksson, Solveig Högberg 
 
Förhindrade:  
 

1. Föregående minnesanteckning 
Genomgång av minnesanteckningar från Regional beredningsgrupp och Ledningsrådet.  
Inga synpunkter 
 
 

Information och dialog 
2. Återkoppling arbetsgrupper 

 
Arbetsgrupp rutin 
- Genomgång av föreslagna ändringar i Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA. Några små justeringar av text föreslås. Gruppen ställer sig 
bakom förslaget, med föreslagna ändringar. Beslut förväntas i Ledningsråd samordnad hälsa, 
vård och omsorg 23 mars. 

 

- Patientinformation kring samtycke. Ett förslag till informationsblad har skickats ut till gruppen 
och många bra synpunkter har kommit in. Efterhand har frågan väckt att vi kanske är fel ute. 

• Räcker informationen – bland annat saknas barnperspektivet? 

• SIP – krävs en specifik information? 

• Samtycke som inte hämtas sjukhus – hur informeras det? 
 

Ytterligare tid till Rutingruppen behövs för att det ska kännas bekvämt att lämna till Ledningsrådet. 

 

Arbetsgrupp utveckling 

- Gruppen har haft diskussioner kring utveckling som ska ske under året. Leverans av ny SIP i 
SAMSA uppdelat eller inte och hur vi kan prioritera bland de ytterligare förslag som ligger. 
Utifrån förutsättningen att SAMSA IT-tjänst ska finnas till och med 2023 samtidigt som vi 
behöver förhålla oss till nya arbetssätt som kommer i Millennium.  
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Med skick från mötet:  
Dela upp leverans av ny SIP i SAMSA så att en del kommer i juni och anpassa utvecklingen så 
att vi förbereder oss inför Millennium  
 

- Ny katalogstruktur i SAMSA IT-tjänst som ger förutsättningar för skolor att starta enheter och 

koppla användare, är testad och klar. Leverans planeras inom tre veckor – exakt datum och 

förutsättningar kommer att informeras ut. I samband med det kommer Utbildningsmiljön att 

uppdateras med samma katalog, så att man kan känna igen sig. 

 

Arbetsgrupp SIP 

-  Arbetet med "Stärkt arbetet med SIP i Västra Götaland" fortsätter, nu med en förstärkning i 

och med "Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa". Utbildningsmaterial i 

form av PowerPoints är klara och utbildningar delregionalt kör igång 2 mars och fortsätter 

under året. 

-  Representanter i AU-SIP krokar nu arm med delregionala representanter utsedda för 

implementering av "Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa" samt 

förvaltningen för SAMSA IT-tjänst. 

-  Det huvudsakliga ansvaret för den Reviderade riktlinjen för SIP ligger under Ledningsrådet men 

spiller över till Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa, där ansvaret ligger 

hos Styrgrupp psykisk hälsa. 

-  Uppföljning av riktlinjen ska ske årligen av Ledningsrådet och omfattar följsamhet till riktlinjen, 

rapporterade avvikelser, antal upprättade och uppföljda SIP i SAMSA och antal upprättade och 

uppföljda SIP enligt KVÅ-koder. För att få tillförlitlig statistik på KVÅ-koderna pågår ett arbete.  

-  Frågan gällande följeforskning är lyft i AG-SIP och vid nästa möte ska man komma fram till vad 

man vill lägga fokus på. En brukarrevision kommer att genomföras i år, av NSPHiG - Nationell 

samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 

 

3. Nya målgrupper in i SAMSA    
Det är högt tryck på frågor kring nya målgrupper i SAMSA IT-tjänst.  Maria Fredriksson och 

Jessica Ek ser över vad som behöver göras utifrån: 

• Åtkomst och behörigheter 

• Struktur utbildning/förvaltning 

• Ornat införande av nya verksamheter 

• Alternativa utbildare delregionalt/regionalt/köpt/lokala 

• Grundläggande/fördjupade utbildning SAMSA – olika former fysiskt/digitalt/egenansvar 

• Hur ska vi tänka i förhållande till Millennium 
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4. Aktivitetsplan 
Planen visas för gruppen, så som den ser ut i dag när den används internt av Operativ 
förvaltning. Är den intressant för gruppen att ta del av i dess utformning? Ja. 
 
Aktivitetsplanen 2021 kommer att publiceras på Alfresco där Regional beredningsgrupp har 
access.  
 
 

Ställningstagande  
 

5. ”Timeout” i SAMSA IT-tjänst  
Från föregående möte. Är tiden för hur länge ett meddelande är låst för redigering tillräckligt 

lång?  

Redovisning av inkomna svar: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat - behåll 20 minuter som tid för låsning av ett meddelande, vilket gruppen ställer sig 
bakom.  

 
 

6. Automatiskt Vårdvalskoppling i SAMSA IT-tjänst 
Från föregående möte. Ska vi ha Vårdvalskoppling per automatik eller inte. En kort bakgrund 
samt en sammanställning av för- och nackdelar har gjort i utvecklingsgruppen.  

 
 
  

 
 
 
 
 

Resultat - behåll automatiskt vårdval, vilket gruppen ställer sig bakom.  
Kommentar från Skaraborg att vi troligtvis behöver återkomma med frågan utifrån fler 
användare i SAMSA IT-tjänst och behov av fler öppenvårdsprocesser. 
 

 
  

 Låsning i mer än 20 minuter? 

Skaraborg Låsning i mer tid, 1 timma 

Södra Älvsborg 20 minuter är bra 

Fyrbodal  

SIMBA  

SAMLA Ser inget behov av förändring 

Göteborg  

 Automatiskt vårdval? 

Skaraborg Ta bort 

Södra Älvsborg Behåll  

Fyrbodal Behåll 

SIMBA Behåll 

SAMLA Behåll 

Göteborg Behåll 
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7. Övriga frågor 
a. Kommande möten 

Förslag på 1 april, 29 april och 27 oktober/5 – OK. Nya kallelser kommer. 
 

b. Reservrutin Skype-länkar 
Punkten hanns inte med. Fråga är utskickad till Regional beredningsgrupp 

 
 

8. Sammanfatta de 3 viktigaste punkterna att ”ta hem”. 
Punkten hanns inte med. 


