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Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Anteckningar Agenda Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 

Datum:  2021-09-07 
Tid:  09:00-12:00 
Plats:  Skype 
 

Deltagare: Carola Murås, Anna-Lena Hardtmann, Björn Gunnarsson, Charlotte Bliesener Falkenström, 

Johanna Jungkvist Lindau, Krister Bergqvist, Lena Arvidsson, Maria Fredriksson, Solveig Högberg, 

Christer Nygren.   

Del av mötet: Ann-Charlotte Larsson, Karolina Wolmhag 

Förhinder: Jessica Ek 

1. Föregående minnesanteckning 
Goran Barasin skulle varit med på mötet idag men kommer vid eventuellt kommande möte. 
Avvikelsegruppen håller på att ta fram ett förslag till gemensam mall för rapportering. Inga övriga 
kommentarer på minnesanteckningarna. 
 

Dialog 
2. Struktur för förvaltning, utbildning, support och kommunikation 
Dialog kring framtaget förslag som bifogas agendan. 

Genomgång av Förslag till struktur för förvaltning, utbildning, support och kommunikation – som 
skickats med möteskallelsen. Uppdraget kommer från Intern beredningsgrupp SHVO till GITS 
Operativ förvaltning. 

Fokus i materialet ligger på Funktionerna i samverkan. 

Det måste finnas en struktur för att hålla samman Samverkansfrågorna och kanske extra viktigt 
att tillse det när vi går över till Millennium. 

Regional beredningsgrupp anser förslaget användbart som ett internt arbetsmaterial men 
majoriteten ser inte behov av att mer arbete ska läggas ner på att förtydliga och sammanställa 
ett dokument som ledningsrådet ställer sig bakom. Delregionalt har man eller håller på att bygga 
en struktur som motsvarar förslaget. Synpunkterna återkopplas till Intern beredningsgrupp.  

3. Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
Dialog kring förslag från kanslifunktionerna inom SIMBA, SAMLA, Fyrbodal, Södra Älvsborg, 
Skaraborg och Göteborgsområdet att pausa arbetet i avvaktan på beslut om ny lednings- och 
samverkansstruktur. 

Vi har en dialog kring förslaget och inväntar beslut i Ledningsrådet 21 september. 
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4. Processtatistik 
Finns intresse av att bryta ner SIP-statiken från SAMSA för presentation i de månadsvisa 
statistiksammanställningarna? 

Regional beredningsgrupp vill invänta den SIP statistik utifrån KWÅ koder som tagits fram och ser 
i nuläget inget behov av att bryta ner SIP-statistiken från SAMSA ytterligare. Arbetsgrupp SIP tar 
frågan med sig om och återkommer till GITS om aktuellt. 

5. Utbyte av erfarenheter med andra verksamheter kring arbetet med SIP 
Önskemål från verksamhet om tips för att få kontakt med andra i Västra Götaland för att utbyta 
erfarenheter. Hur hittar man öarna som kan utbyta erfarenheter? Frågan hanteras av AG SIP 

 

Information och dialog  
6. Driftsättning 31 augusti av SAMSA version 1.0.6.100  
Driftsättningen har gått bra och ej påverkat antal ärenden till supporten. Återkoppling från 
verksamheten påvisar heller inga uppkomna problem 

7. Återkoppling arbetsgrupper 
a. Arbetsgrupp rutin 

Rutingruppen har sitt första möte 13:e september. Frågor på agendan bl.a. uppdatering av 
reservrutin och vad som gäller för utlämnande av information från SAMSA 
 

b. Arbetsgrupp utveckling 

Kvarvarande punkter på underlagen för förändring i SAMSA av funktionerna för SIP kommer i 
nästa release, 1.0.7.100. Finns ett behov att justera betalprocessen. Frågan håller på att utredas. 
Arbetsgrupp utveckling kommer arbeta med i test av nästa release. Nästa release i början på 
december, datum ej fastställt 
 

c. Arbetsgrupp SIP 

”Stärkt arbete med SIP” rullar vidare. De sista Informationsträffarna för chefer och ledare 
genomförs den 9 september. Utbildningarna i SIP för barn och ungas hälsa och SIP som verktyg 
för vuxnas hälsa rullas nu ut. Stor efterfrågan på dessa. För att svara upp på efterfrågan skapas 
nu också webbutbildning på Totara. Brukarrevision med fokus på barn och unga samt deras 
vårdnadshavare med frågeställning SIP -hur fungerar det? Utskickat via delregional 
vårdsamverkan till aktuella verksamheter på uppdrag av NSPHIVG beställt av VästKom. 
 
Statistik (KVÅ-koder) ner på verksamhetsnivå per delregional vårdsamverkan är nu beställt av 
Regional vårdanalys. Kommer levereras en gång per kvartal första året och sedan en gång i 
halvåret. Regional beredningsgrupp förordar att statistiken publiceras på Vårdsamverkan Västra 
Götalands hemsida. 
 
Sista delen av Stärkt arbete med SIP innebär att ta fram nytt/ revidera informationsmaterial till 
de som är aktuella för en SIP. Arbetet har tyvärr stannat av då materialet ska tas fram 
tillsammans med Patientkontraktet.  
Ärende på VVG den 2 september som utmynnade i att ett uppdrag ska beredas till nästa VVG den 
4 oktober.  
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d. Arbetsgrupp distans 

Efter information från VGR-IT att Skype för företag kommer tas bort behöver ett byte till annan 
plattform för distansmöte ske. Förslaget från VGR-IT är att använda Cisco VMR och detta arbete 
behöver genomföras i höst. Det saknas avtal på produkten VMR gentemot leverantören Cisco 
vilket ger en osäkerhet i bytet. Svårt att få fram relevanta dokument för uppdatering av rutin 
med mera, hänvisning till sekretess. OSSIT på VGR-IT får lösa ut kvarvarande frågor innan byte 
kan ske. Fortsatt behov av Arbetsgruppen under hösten. Första möte för arbetsgruppen på 
torsdag 9/9 
 
8. Övriga frågor 
En fråga från Södra Älvsborg som rör funktionalitet för att skicka foto via mail. Enligt utsago finns 
en grupp som arbetar med detta, ingen kände till mer i frågan.  Christer Nygren letar upp en 
kontaktperson på vårdens digitalisering 

 
9. Sammanfatta de 3 viktigaste punkterna att ”ta hem”. 

• AG distans ska fortsätta 

• SIP statistik som bygger på KVÅ koder 

• Struktur för förvaltning, support och utbildning 
 
Nästa möte 6 oktober 
 

 


