
Dokumenttyp: Anteckningar 
Version: 1.0 

Utfärdat av: SH 
Datum: 2021-05-31 

 
  

 
 
Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Minnesanteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 

Datum:  2021-05-27 
Tid:  09:00-12:00 
Plats:  Distansmöte 
 

Deltagare: Björn Gunnarson, Karolina Wolmhag, Johanna Junkvist Lindau, Charlotte Bliesener 

Falkenström, Anna-Lena Hardtmann, Krister Bergqvist, Christer Nygren, Jessica Ek, Maria Fredriksson, 

Solveig Högberg 

Förhinder: Anne-Charlotte Larsson, Carola Murås 

 

1. Föregående minnesanteckning 
Inga kommentarer 

 

Information och dialog 
 

2. Avvikelser i samverkan   Goran Barasin 
 

Återkoppling avseende avvikelsearbetet, möjligheter och utmaningar. Diskussion kring former för 

fortsatt kontakt mellan avvikelsegruppen och regional beredningsgrupp. 

Delregionala kontaktpersoner har en övergripande roll och det är dem som Goran kommunicerar 

med. Det finns ytterligare personer som har ett lokal uppdrag, vilket ser lite olika ut i de olika 

delregionerna/kommunerna.  

Goran har utbildat kommuner och privata vårdgivare hur MedControl PRO fungerar, han finns kvar 

som stöd om det finns osäkerhet kring fortsatt utbildning i verksamheterna. 

Det förs en diskussion med Västkom angående en gemensam mall för rapport och uppföljning.  

Diskussion på mötet utifrån organisationsbild över avvikelseprocessen Vårdsamverkan Västra 

Götaland.  

Hur hänger det ihop med alla grupper – vem ska rapportera till vem? Hur kommer 

Beredningsgruppen in? Ska det gå direkt till Ledningsrådet? Vilka avvikelser ska redovisas?  

Arbetsgrupp avvikelser arbetar fram ett förslag/bereder frågan till denna grupp + samtal med 

Västkom. Återkommer på nästa möte som är i september.  

  



Dokumenttyp: Anteckningar 
Version: 1.0 

Utfärdat av: SH 
Datum: 2021-05-31 

 
  

 
 
Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 
3. Uppskjuten leverans av SAMSA IT-tjänst 

 
Cerner upptäckte problem som de ej hinner åtgärda i tid före leveransdatum och har därför stoppat 
den planerade produktionssättningen den 15 juni. Den planerad leveransen måste därför skjutas på 
till hösten.  
 
Acceptanstester genomför ändå nu, med en veckas förskjutning. förhoppningen är att vi kan 
godkänna leveransen, som sedan produktionssätts preliminärt den 31 augusti.  
 
Samtal med avtalsansvarig har startat, utifrån att leveransen flyttades med så kort varsel. 
 
Sammanfattande nyhetsutskick kommer att ske, efter information till Ledningsrådet. 
 
 

4. Återkoppling arbetsgrupper 
 

a. Arbetsgrupp rutin 

Inte något att återkoppla från arbetsgruppen i nuläget men flera arbeten är pågående, 

 bland annat kring reservrutinen och format för publicering på hemsidan. 

 

b. Arbetsgrupp utveckling 

Deltagarna i gruppen är engagerade i acceptanstest. 

 

c. Arbetsgrupp distans 

Eftersom Skype FB kommer att stängas ner och Teams inte är säkerhetsklassat för den sortens möten 

som görs via SAMSA, finns just nu en möjlig ersättare. VMR - Cisco virtuellt mötesrum 

VMR har säkerhetsklass 3 som krävs, och i princip samma funktionalitet som Skype FB. Dock är den 

säkerhetsklassningen utförd av VGR och synpunkter från kommunerna har inte inhämtats ännu. 

Skaraborg har testat lösningen med gott resultat för både region, kommun och privata vårdgivare.  

Men avtalet för VMR är inte klart, och finansieringen av bytet av teknik i SAMSA är inte utrett helt var 

pengarna ska tas. När det är klart så blir det troligtvis denna lösning.  

 

d. Arbetsgrupp SIP 

Västkom har kallat till möte med kommunchefer, socialchefer och skolchefer i Fyrbodal samt S 

Älvsborg, där de ska diskutera möjligheter för förskola/skola och IFO att använda SAMSA.  

Det är bra att vi kommit så långt som vi gjort i våra tankar kring nya verksamheter. 

 

  



Dokumenttyp: Anteckningar 
Version: 1.0 

Utfärdat av: SH 
Datum: 2021-05-31 

 
  

 
 
Gemensam Information och TjänsteSamordning 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

5. Återkoppling från Ledningsrådets möte 19 maj 

o Återkoppling avvikelsearbetet av Goran, nämnde då att MedControl PRO kommer att 
användas även när vi går över till Millennium. 

o Dialog kring förslaget om gemensam styrning och ledning av samverkan.  
Var hamnar det verksamhetsnära arbetet med rutin och utveckling? Kommer 
verksamheterna ha samma möjlighet att påverka?  

o Ledningsrådet godkände ny version av rutin för in- och utskrivning. 
Beslut innan mötet av ordförande för Ledningsrådet att byta ut benämningen 
landstingsfinansierad öppenvård till regionfinansierad öppenvård i rutindokumentet. 

Minnesanteckningen från Ledningsrådet möte 19 maj kommer även skickas till regional 
beredningsgrupp. 

 

6. Utlämnande av sekretesskyddat material i SAMSA 

Synpunkter som kom upp var att det borde vara ett enkelt förfaringssätt – för den enskildes skull och 

att det är önskvärt med en regional rutin. Det borde räcka att fråga en verksamhet och få allt. Vilka 

krav finns på att lämna ut information? Operativ förvaltning tar frågan med sig.   

 

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

• Uppskjuten leverans av SAMSA 

• VMR eventuell ersättare för Skype i SAMSA 

• Avvikelser i samverkan – vilken roll har Regional beredningsgrupp? 
 
 
 
 
 
 
 

 


