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Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Ledningsråd samordnad hälsa- vård och omsorg  
 

Datum: 2021-02-01 
Tid: 15:00-16:30 
Plats:  Skype 
 
Närvarande: Erika Hägg, Maria Taranger, Åsa Cronberg Lind, Ingela Thorell, Carina Stavåsen, Ann-Charlotte 

Nyrén, Jenny Nilsson, Anita Hedström, Beate Poetzsch, Eva Andersson, Carola Murås, Anne-Marie Svensson, 

Jeanette Andersson, Christer Nygren, Maria Fredriksson, Lena Arvidsson, Solveig Högberg, Linn Wallér  

Förhinder: Lotta Hjoberg, Katarina Andersson, Carin Bringestedt 

 

1. Föregående minnesanteckning 

Föregående minnesanteckning godkänns.  

 

2. Informationspunkter 

a. Slutrapport NPÖ Linn Wallér  

Hösten 2018 inleddes ett breddinförande för att ersätta fax av epikriser med NPÖ vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård genom ett stegvist införande i Västra Götaland. Arbetet 

grundade sig i den pilot som skedde i Fyrbodal med gott resultat. Slutrapporten från uppdraget är nu 

sammanställd och pekar på bristande förutsättningar för ett genomförande samt identifierade 

utmaningar och förbättringsåtgärder. En kort sammanfattning av rapporten och dess resultat 

kommer föredras. 

 

Grundsyftet med uppdraget var att sluta faxa epikriser mellan huvudmännen i samband med in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, men utökades för att ta ett helhetsgrepp att sluta faxa 

vid informationsöverföring och initiera producentskap till NPÖ från kommuner. Uppdraget föregicks 

av en pilot i Fyrbodal med gott resultat. 

Resultaten som presenteras i rapporten: 

• NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus har slutat faxa epikriser till kommunerna 

• Förutsättningar för beslut i Södra Älvsborg och Alingsås under våren 2020 

• Ökad anslutning, användning och förståelse för NPÖ och sammanhållen journalföring 

Arbetet har inneburit en rad utmaningar som identifierats och pekar på komplexiteten i frågan och 

vikten av att ta ett helhetsgrepp:  

• Grundläggande förutsättningar - alla var inte anslutna till NPÖ – vad gäller för olika 

verksamheter avseende anslutning – hur används epikrisen och i vilka andra 

sammanhang 

• Kunskap/ Utbildning – behov av att öka kunskapen kring t.ex. sekretess och GDPR. Ledde 

till framtagande av Samtyckesrutin. 

• Framtidens vårdinformationsmiljö - vad är viktigt och rätt att göra utifrån kommande 

Millenium 

• Beslut – kan vara svårt med gemensamt fattade beslut. Hur tar vi ett regionalt fattat 

beslut vidare till delregional och lokal nivå 

Ett helhetsgrepp krävs kring de delar vi behöver gå vidare med och utifrån vad vi vill åstadkomma. 

Olika aktörer på regional och även nationell nivå behöver delta i det.  
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b. Revidering av överenskommelsen och riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård   Lena Arvidsson, Jeanette Andersson 

 

Arbetsgruppen har gått igenom överenskommelsen och har gjort mindre justeringar. 

Betalningsmodellen i ÖK fungerar idag och arbetsgruppen anser att den inte ska justeras i nuläget. 

Gruppen kommer att vara klar till VVG 15/2 samt vidare till SRO. Riktlinjen kommer att revideras i 

takt med utformandet av IT tjänsten i Millennium. I den kommande riktlinjen kommer en 

öppenvårdsprocess att integreras.  

 

Vi får en redogörelse för hur långt man kommit i arbetet med delprojekt 4 Överenskommelse samt 

riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård där Ledningsrådet är 

referensgrupp. 

I Överenskommelsen är det främst betalningsprocessen som berörs. Områden behöver införlivas 

såsom rehab, barn och unga samt öppenvårdsprocessen. Det berör främst riktlinjen och det finns 

även andra styrande dokument är ”vår riktlinje” att ta hänsyn till.  Arbetet med riktlinjen måste 

också gå hand i hand med designarbetet option 1 inom Millennium. Flera personer som återfinns i 

Ledningsrådet eller inom GITS är delaktiga i arbetet med option 1. 

 

Efter dialog i arbetsgruppen har man kommit fram till att man bör behålla den ekonomiska modellen 

såsom den är idag med motiveringen att det är en arbetsmodell som fungerar samt att det finns en 

oklarhet hur betalningsberäkningen ska hanteras vid införandet av Millennium. Avsnitten om 

somatisk och psykiatrisk vård kan slås ihop eftersom den nu görs på samma sätt. Några 

formuleringar behöver synkas med hälso- och sjukvårdsavtalet och övriga underavtal. Dessutom 

några mindre korrigeringar i texten. Förslaget kommer att vara klart till Vårdsamverkan Västra 

Götalands möte 15 februari. Arbetsgruppens förslag bifogas minnesanteckningen. 

 

Arbetsgruppen har samtyckt till att be om ett uppdrag från Vårdsamverkan Västra Götaland att ta 

fram öppenvårdprocesser i samverkan inom arbetet med riktlinjen samverkan vid in- och utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård. Beslut i VVG behövs också gällande förlängning av arbetet med 

riktlinjen till hösten 2021. 

c. Återkoppling FVM   Solveig Högberg 

Kort information om läget just nu i arbetet med Option 1 – informationsutbyte mellan vårdgivare. 

Solveig är verksamhetsexpert i option 1 arbetet med uppdrag att ha ett kommun/ helhetsperspektiv.  

• Det finns nu schemalagt arbete fram till och med V15 

• Cerner har gjort en nuläges-inventering från alla verksamhetsexperter för att få en bild 

över var vi står i arbetet 

• Introduktion till arbetssätt framåt i processen 

• Svensktalande processledare med bra engagemang, vilket är en stor fördel 

• Västkom har riggat kompetensråd med verksamhetspersoner som snabbt kan 

återkoppla synpunkter. Mycket bra eftersom det ofta är snabba beslut som behöver tas. 

Det ett kompetensråd för option 1 samt ett för option 2 och 3.  

Diskussion på mötet: 

Det finns en viss oro bland kommunerna om hur arbetet framskrider. Hur ser ni på det? 

Finns en stor vilja i gruppen med verksamhetsexperter att komma framåt och upplevelsen är att 

även leverantören har den inställningen och att kommunerna är delaktiga. Finns ett stort 

engagemang hos alla. 
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3. Beslutspunkter 

a. Informationsägare SAMSA IT-tjänst  Linn Wallér 

Ett förtydligande av företrädare för personuppgiftsansvariga har gjorts i samband med tillämpning 

av GDPR inom SAMSA. Ledningsråd för samordnad hälsa, vård och omsorg har detta ansvar och 

beslutar gemensamt om ändamålen för personuppgiftshanteringen. Kopplat till detta finns ett 

operativt ansvar som informationsägare utifrån ett systemperspektiv med ansvar bl.a. för 

informationsklassning ur ett verksamhetsperspektiv och säkerställande att nödvändiga 

skyddsåtgärder genomförs. Informationsägarskap har tidigare legat på ordförande för ledningsråd 

för samordnad hälsa, vård och omsorg men för att säkra kontinuitet föreslås ansvaret nu delegeras 

till funktionsledare GITS temporärt tills Millennium och organisation inom FVM införs. 

 

Beslut: Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg beslutar enhälligt att rollen som 

informationsägare SAMSA IT-tjänst läggs på Funktionsledare GITS, Linn Wallér. 

 

b. Förvaltningsplan samordnad hälsa, vård och omsorg  

Förvaltningsplanen 2021 kan ses som en revidering av Förvaltningsplan 2020 för en tydlighet i 

inriktningen på det arbete som ska genomföras under 2021. Förändringen innebär generellt mindre 

utvecklingsarbete och innebär mer fokus på förvaltning. 

 

Beslut: Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg beslutar att godkänna tidigare utsänd bilaga - 

Förslag Förvaltningsplan Samordnad Hälsa, vård och omsorg 2021 ver. 0,1 med tillägg att punkt  

3.1 Mål för förvaltingsperioden 

• Avvikelser 

ska ha följande text: 

Enligt beslut i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) samverka med varje delregional 

Vårdsamverkan avseende rutin för avvikelser i samverkan enligt regional avvikelserutin, fullgörandet 

av plan för implementering av MedControl Pro och uppföljning av överenskommelse och riktlinje för 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt riktlinje SIP. Uppföljning görs skriftligt en 

gång per år till ledningsrådet. 

 

Dialog på mötet: 

Från LGS området önskas att även införliva Överenskommelsen barn- och ungas hälsa och att det 

ingår i uppdraget att även förvalta det uppdraget.  

Bör lyftas till VVG, Vårdsamverkan Västra Götaland för en dialog kring vem som ska ha det 

huvudsakliga uppdraget för implementeringen. Både styrgrupp Psykisk hälsa samt ledningsrådet 

samordnad hälsa vård och omsorg är involverade i överenskommelsen. SIP är en stor del av 

överenskommelsen och där har ledningsrådet ett tydligt ansvar. En viktig fråga är också hur skolan 

ska införlivas i arbetet på ett bra sätt.  Planerar för att till Ledningsrådets nästa möte bereda frågan 

kring arbetet med barn- och unga och dialog förs samtidigt med processledare för styrgrupp psykisk 

hälsa. 

 

Viktig att utvecklingen av SAMSA IT-tjänst går hand i hand med FVM. Gradvis minskat fokus på 

utveckling SAMSA IT-tjänst. 
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c. Utdata från SAMSA IT-tjänst 

SAMSA Utdata har skapats för att tillgängliggöra statistisk information rörande SAMSA Ärenden för 

de verksamheter som använder IT-tjänsten SAMSA, främst för uppföljning och underlag för 

verksamhetsutveckling. Tillgång till SAMSA Utdata är i nuläget möjligt för Västra Götalandsregionen. 

Lösning som ger kommuner möjlighet att få tillgång SAMSA Utdata finns framtaget men väntar på 

ett godkännande avseende säkerhet innan den kan börja användas. 

Beslutsunderlag SAMSA Utdata är utskickat inför beslutet. Innehållet föredras på mötet. 

 
Beslut: 
Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg beslutar att Västra Götalandsregionen kan få tillgång 

till Utdata från SAMSA IT-tjänst innan lösning för kommunernas åtkomst är godkänd 

 

4. Övriga frågor 

• Problem med Skypelänkar 

Under december/januari har gjorts många distansmötesbokningar i SAMSA med hjälp av den så 

kallade Skypeknappen som automatiskt genererar en Skypelänk.  

I januari gjordes 2 700 försök att boka distansmöten via Skypeknappen av vilka 1 500 bokningar 

lyckades. Felsökning pågår för att hitta en lösning på problemet snarast möjligt. 

 

• Snabbare utskick av mötesanteckningarna önskas. Beslut att skicka 

PowerPointpresentationen direkt efter mötet som stöd innan minnesanteckningarna är klara.  


