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Anteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
Datum:  2020-04-01 
Tid:  09:00-12:00 
Plats:  Skype 
 

Deltagare: Björn Gunnarson, Anne-Charlotte Larsson, Karolina Wolmhag, Carola Murås, Johanna 

Junkvist Lindau, Charlotte Bliesener Falkenström, Anna-Lena Hardtmann, Krister Bergqvist, Christer 

Nygren, Jessica Ek, Maria Fredriksson, Solveig Högberg 

 
Förhindrade:  
 
 

1. Föregående minnesanteckning 
Gick igenom anteckningarna, samt anteckningar från senaste Ledningsråd – inga 
kommentarer 
 
 

Information och dialog 

2.  Teamsinförandet reservrutin distansmötesbokning 

Arbetsgrupp distans är övervägande en kompetensgrupp för att få frågorna 

verksamhetsnära, inte att sprida information tillbaka till verksamheterna. Representant från 

privata vårdgivare önskvärd i arbetsgruppen. 

De två förslag som finns rörande reservrutin har diskuterats i distansguppen. Antingen ha 

kvar användare i Skype fB eller använda en annan teknisk lösning. Men eventuellt försvinner 

Skype fB redan vid årsskiftet. Viktigt att den lösning som ersätter har förmåga att släppa in 

VGR/kommun/privata vårdgivare. Önskvärt är att Teams kan användas för distansmöten i 

SAMSA. Arbete pågår med frågan kring säkerhetsnivå på Teams. 

 

3. Återkoppling arbetsgrupper 
Nya representanter i grupperna – Ingela Thorell slutar i rutingruppen och Ledningsrådet, 

rekrytering av ersättare pågår. Johanna Junkvist Lindau representerar SIMBA i både rutin- 

och utvecklingsgruppen. Cathrine Karlsson har andra uppdrag och slutar i utvecklingsgruppen 

men är kvar tills ersättare finns. 

 
a. Arbetsgrupp rutin 

Ny version av Rutin för in och utskrivning i sluten hälso- och sjukvård är beslutad av 

Ledningsrådet. Arbete pågår med ytterligare revidering med fokus på de som bara ska arbeta 

med SIP. 

Nya rutinen publiceras på hemsidan inom kort och det kommer att informeras via 

Nyhetsutskick. 
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b. Arbetsgrupp utveckling 

Leveransdatum för del av ”ny SIP” är bestämt till 15 juni. Fram till dess har Arbetsgrupp 

utveckling korta avstämningsmöten med leverantören för att diskutera den utveckling som 

hittills gjorts. Acceptanstest kommer att ske V20-21. 

En översyn av utbildningsmaterial har påbörjats och det finns en hel del som behöver 

uppdateras. Gruppen lämnar förslag på korta utbildningsfilmer som kan vara en bra start för 

en ny användare. Exempelvisen översikt över hur SAMSA IT-tjänst fungerar, hur personliga 

inställningar kan underlätta och hur ett ärende skapas i patientadministrationen. Planen är 

att filmerna skapas av Peak Networks, den diskussionen pågår. 

 

c. Arbetsgrupp SIP  

Satsningen för stärkt arbete med SIP i Västra Götaland består av tre delar: 
➢ Revidera riktlinjerna och ta fram nytt material 
➢ Sprida materialet och utbilda utbildare 
➢ Öka kunskapen om SIP hos våra invånare 

o Mallarna på vardsamverkan.se 

På vardsamverkan.se finns nu de mallar som gäller för SIP. Det har framkommit positiv kritik 

på innehållet i mallarna, men det finns problem med att skrivutrymmen inte expanderar 

utifrån textmängd. 

o SIP-utbildning 

Sedan beslut av reviderade riktlinjerna för SIP i VG den 3 november 2020 har det genomförts 

informationsträffar till chefer och ledare för att sedan erbjuda utbildningar till användare och 

invånare. Det kommer att finnas webbutbildningar som nås via VGR:s lärportal Totara. 

Förankringsprocess en viktig sak att börja med – för att detta blir något hållbart.  

 

o Information om SIP 

Information om SIP har sedan uppdragets början funnits med i den strategiska planen för att 

"Stärka arbetet med SIP i VG". Utifrån att vi vid utvärderingen hittade faktorn att invånarna i 

VG inte känner till SIP.  

• I ett första steg revidera och ta fram nytt informationsmaterial till de personer 

som är aktuella för en SIP Detta material ska vara klart efter sommaren 2021.  

• I andra steget, kanske sen höst 2021 eller våren 2022 föreslås att större 

kampanj riktas till de platser där de aktuella individerna finns. Alltså berörda 

kommunala och regionala verksamheter.  Detta steg behöver beredas och ett samråd 

bör ske mellan Ledningsrådet och Styrgrupp psykisk hälsa hösten 2021.  
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o Nya verksamheter i SAMSA IT -tjänst, för funktionen SIP 

Tidplan finns för att möjliggöra för nya verksamheter att ansluta till SAMSA IT-tjänst så som 
till exempel skola och verksamheter inom Regionhälsan. Parallellt pågår arbete med att se 
över vad dessa verksamheter behöver i form av information, utbildning och stöd. Det vi ser är 
att det är viktigt att nya verksamheter finns med i samverkansstrukturen på olika nivåer. 
 

 

4. Struktur för utbildning, support och förvaltning 
Återkoppling från arbetsgruppens pågående arbete 
  
Visar utkast över vad arbetsgruppen kommit fram till så här långt. Siktar på att beskriva 
funktioner som behövs i förhållande till verksamheter och befintliga strukturer avseende 
utbildning, support och förvaltning. Även kommunikation har lagts till i strukturen. Viktigt att 
förtydliga att detta utgår från perspektivet förvaltningsplanen för samordnad hälsa vård och 
omsorg.  
 
 

5. komna frågor 
a. Privata enheter som inte är med i SAMSA 

Krävs att det står i avtalen som kommunerna tecknar med privat verksamhet. 

Ska-krav på de verksamheter som VGR köper tjänster av. 

 

b. Hitta rätt stadsdel i Göteborg 

Det finns ett dokument på hemsidan, under Lathundar -> stadsområden i Göteborgs Stad. I 

det dokumentet finns en beskrivning av vilket stadsområde varje tidigare stadsdel tillhör. För 

att hitta vilken stadsdel en specifik gata tillhör – finns en länk till en sökportal, i dokumentet 

 

 

6. Höstens möten 
Ska timas med Ledningsrådets möten, som inte bokats ännu. Maria försöker styra 
Ledningsrådets bokningar. 
 
 

7. Övriga frågor 
Tidplan från FVM – blir förskjuten men ännu inga besked om hur mycket. Påverkar vårt 
arbete SAMSA/Millennium 

 
 
8. Sammanfattning av de 3 viktigaste punkterna att ”ta hem” 

o Uppdaterad rutin – kommer att publiceras inom kort 
o Leveransdatum för Ny SIP – 15 juni 
o Kommunikation/förvaltning/support – Hur ska vi nå ut till nya användare inom Skola 

och Regionhälsa 

 


