
Dokumenttyp: Minnesanteckning 

Version: 1.0 

Utfärdat av: Maria Fredriksson  

Godkänt av: A-M Svensson 

 

  

  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Ledningsråd samordnad hälsa- vård och omsorg  
 

Datum:  2021-05-19 
Tid: 15:00-16:30 
Plats:  Teams  
 
Närvarande: Carina Stavåsen, Ann-Charlotte Nyrén, Maria Glemfelt, Anna Lindqvist, Anita Hedström, Lotta Hjoberg, 

Carola Murås, Eva Andersson, Jenny Nilsson, Anne-Marie Svensson, Jeanette Andersson, Solveig Högberg, Christer 

Nygren (punkt 2b, 2c), Jessica Ek (punkt 2d), Maria Fredriksson (punkt 3), Goran Barasin (punkt 2a) 

Förhinder: Erika Hägg, Maria Taranger, Åsa Cronberg Lind, Carin Bringestedt, Beate Poetzsch 

 
 

1. Föregående minnesanteckning  

 

2. Informationspunkter 

a. Avvikelsehantering    Goran Barasin   

Samtliga verksamheter är nu anslutna till MedControl Pro med undantag av Göteborgs stad som 

enligt plan kommer att anslutas antingen i juni eller början av september. Alla kommuner och 

delregionala företrädare har fått introduktion och utbildning i systemet samt utbildning i 

statistikuttag från systemet. Finns även inspelat på film att ta del av. 

https://vimeo.com/531623207 

Avvikelsesystem är inte upphandlat i Millenium vilket innebär att vi kommer att arbeta med 

MedControl i många år framåt. Återkoppling från mötet att det fungerar bra på kommunsidan. 

 

b. Distansmöte    Christer Nygren 

Det finns två aktuella frågor som behöver hanteras avseende distansmöte kopplat till SAMSA IT-

tjänst.  

Reservrutin när knappen i SAMSA ej genererar möteslänk 

Tidigare reservrutin hanterades genom att möten bokades av sjukhuspart eller Närhälsan i 

Outlook kalender och länken för Skypemötet kopierades in i SAMSA. Efter att en verksamhet har 

migrerats till Teams blir länken i Outlook kalender en Teams-möteslänk och Teams är inte 

godkänt i informationsklassning för distansmöte i SAMSA. 

Följande lösningar på reservrutin har undersökts: 

- Informationsklassa Teams för distansmöten i SAMSA, vilket inte har fått juridiskt 

godkännande 

- Använda Ciscos lösning för virtuellt mötesrum, VMR 

Lösningen finns redan i drift inom VGR, dock är avtalet inte klart och det har funnits 

frågor kring kapaciteten. Lösningen är testad av Arbetsgrupp distans som har lämnat 

synpunkter. 

- Undanta vissa användare att migreras från Skype till Teams. Förmodligen kommer denna 

lösning att tillämpas. 

 

 

https://vimeo.com/531623207
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Ersättning för Skype som avvecklas när Teams är helt infört 

Efter att Teams är helt infört kommer Skypemiljön avvecklas. Det kommer enligt plan att ske 

under 2021 och en lösning för SAMSA IT-tjänst behöver troligtvis vara på plats under hösten. 

Som det ser ut i nuläget är VMR den miljö som står till buds. VMR liknar funktionellt Skype. 

Servrarna finns hos VGR och säkerhetsförutsättningar är samma som för Skype. Det går att ta 

fram motsvarande lösning i SAMSA IT-tjänst som idag finns för Skype med automatisk 

generering av möteslänk, men det kräver utveckling av leverantören Cerner.  

Även andra alternativ bör utreda vidare i samarbete med arbetsgrupp distans som därmed 

behöver kvarstå ett tag till. 

 

c. Uppskjuten leverans SAMSA IT-tjänst  Christer Nygren 

Leverantören Cerner har stoppat leveransen som var planerad till 15/6. Anledningen är ett 

problem som uppdagades dagarna innan överlämning till acceptanstestning skulle ske. Det 

innebär att de acceptanstester som skulle starta denna vecka ställs in och senareläggs. 

Förmodat blir nytt leveransdatum först efter sommaren. Dialog pågår med Cerner men några 

lösningar som skulle innebära att planerad leverans 15/6 kan genomföras har inte presenterats. 

Intentionen från såväl Cerner som SAMSA förvaltning är att problemen ska lösas skyndsamt så 

att leveransen kan genomföras. Nyhetsutskick till verksamheter och kommuners IT-avdelningar 

om leveransen som var planerad till 16/6 har ännu inte gjorts och inte heller att leveransen är 

inställd. En sammanfattande information om situationen kommer att skickas som nyhet av GITS 

Operativ förvaltning inom kort. 

 

Med anledning av den uppskjutna leveransen har dialog med avtalsansvarig inom Västra 

Götalandsregionen inletts. 

 

Tidplanen för implementeringen av SIP i SAMSA IT-tjänst kan komma att påverkas av Den 

uppskjutna leveransen. 

 

d. SIP – barn och unga in i SAMSA   Jessica Ek 

Implementeringen av SIP för barn och unga i SAMSA innebär att fler verksamheter som tidigare 

inte arbetat med SAMSA behöver anslutas och allt fler verksamheter hör också av sig med 

önskemål om det. Tidigare strategi med ett ordnat införande per delregion har därför 

omvärderats. Efter dialog med de delregionala SIP-samordnarna i arbetsgrupp SIP förordar nu 

arbetsgruppen att låta verksamheter ansluta sig utifrån att de anmäler intresse ”låta tusen 

blommor blomma”. 

Införandet av SIP i SAMSA för barn och unga behöver ändå ske ordnat. Anslutningen till SAMSA 

för nya verksamheter skiljer sig i princip inte från redan anslutna verksamheter men utökat hjälp 

och stöd kan behövas.  SIP-samordnaren eller motsvarande i delregional vårdsamverkan 

behöver involveras så att man tillsammans kan säkerställa att allt är på plats för att börja 

använda SAMSA IT-tjänst. SIP-samordnare i varje delregionalt vårdsamverkansområde bör ha 

etablerad kontakt med den delregionala strukturen för SAMSA förvaltning. 
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e. Förslag till ledningsstruktur   Anne-Marie och Jeanette  

Inom ramen för det länsgemensamma arbetet med färdplan mot god och nära vård finns 

ytterligare tre uppdrag som alla bidrar till en helhet. Det är en revidering av hälso- och 

sjukvårdsavtalet, förslag till gemensam uppföljning sam översyn av nuvarande 

samverkansforum/ ledningsstruktur. En översyn har gjorts av Chalmers, slutrapporten blev klar i 

mars och är en del i underlaget till ett framtaget första förslag. Under april månad förs en dialog 

med berörda för att inhämta synpunkter. Då det nu framtagna förslaget påverkar ledningsrådets 

roll presenteras den del av förslaget som berör lednings- och samverkansstruktur på 

länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå för att ge möjlighet till frågor, dialog och 

att framföra synpunkter. Presentation och dialog med GITS har gjorts.  

 

Efter denna första dialog är fortsatt tidplan: information om översyn samt förslag samt dialog i 

SRO 21 maj, fortsatt dialog i juni - oktober 2021 och därefter ställningstagande i politiskt 

samrådsorgan (SRO) 19 november 2021. Beslutsprocess på kommunsidan är VästKoms 

ledningsråd, SRO och VästKoms styrelse. Västra Götalandsregionen fokuserar på 

tjänstemannastrukturen på länsnivån i första skedet. 

 

Vi har ett rörigt läge avseende pågående samverkan. Det finns flera styrgrupper som leder till 

dubbla beslutsvägar och vi har också Framtidens vårdinformationsmiljö som påverkar. Förslaget 

innehåller bland annat:  

- en politiskt beredningsgrupp för att tydligare knyta an till SRO 

- samla VVG, SITIV och FVM i en grupp - Länsstyrgrupp i Samverkan 

- AU med beredande tjänstemän från VGR och kommunsidan kopplat till Länsstyrgrupp i 

samverkan 

Det är viktigt att länsperspektivet är den övergripande nivån. Därför föreslås 

- Specifika länsgrupperingar för att möjliggöra länsperspektivet  

Barn och unga som idag saknar länsgruppering skulle t.ex. kunna inkludera BVH och skola 

En del frågor går på tvären jämfört med förslag till specifika länsgrupperingar vilka också 

behöver hanteras, ett exempel på det är uppdraget för styrdokument inom samordnad hälsa, 

vår och omsorg som berör alla fyra länsgrupperingarna i förslaget. Kunskapsorganisationen är 

viktig och integreras i länsgrupperingarna. 

 

GITS föreslås innefattas i VGR IT. Dock är förvaltningsstrukturen för FVM förvaltningen inte på 

plats, vilket har stor betydelse. 

 

Det finns olika sätt att definiera delregional nivå, utifrån kommunalförbund eller som 

traditionellt utifrån sjukhusens organisation.  Delregional samverkan är en viktig arena och en 

förutsättning, men det behövs mer av enhetliga länsgemensamma rutiner och inte så mycket av 

delregionala rutiner som kanske skiljer sig åt. Även lokal samverkan viktig för att hitta verktygen 

t.ex. genom Närvårdsplaner. Förslaget innefattar dock inte den delregionala delen. 

 

Se bifogad PowerPoint för mer detaljerad beskrivning av förslaget. 
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3. Beslutspunkter 

a. Ny version rutin vid in- och utskrivning   Maria Fredriksson 

Ledningsrådet beslutar att godkänna revidering av rutin för in- och utskrivning i IT-tjänsten 
SAMSA enligt utsända dokument.   
Beslutad rutin publiceras efter 15 juni då planerad leverans av SAMSA IT-tjänst är genomförd. 

GITS Operativ förvaltning ges mandat att göra korrigeringar i rutinen om funktion i SAMSA IT-

tjänst påverkar något av de handhavande i IT-tjänsten som beskrivs i rutinen.  

 
 

 

4. Övriga frågor 

a. Möten i höst      

Tisdag 21 september 15:00-16:30 - distans 

Tisdag 19 oktober 15:00-16:30 - distans 

Torsdag 18 november 15:00-16:30 – Regionens hus Göteborg 


