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49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Anteckningar Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
Datum:  2020-04-29 
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 

 

1. Föregående minnesanteckning 
Gick igenom anteckningarna – inga kommentarer 
 

Ställningstagande  
 

2. Återkoppling arbetsgrupper  
 

 Arbetsgrupp rutin  
Anna Almqvist ny representant i gruppen och ersätter Gisela Fristedt som går i pension. 
 

Genomgång med beskrivning av föreslagna förändringar av rutin för in- och utskrivning version 3.0.  

o Bra att hänvisa till ursprungskällan för SIP-riktlinjen, lathundar etc.  
o Ska vi byta Landstingsfinansierad till Regionfinansierad? Diskussion med olika åsikter, som 

slutade med att gruppen anser att det ska stå som det gör och avvakta att 
Överenskommelse och Riktlinje är reviderade och då bytt benämningen där. Frågan bör 
lyftas till Ledningsrådet den 19 maj då de har föreslagna ändringar för beslut 

 
 

Information och dialog 
 

 Arbetsgrupp utveckling  

Har utökat testgruppen inför acceptanstest V20-21 med fler personer som har god kunskap om SIP 
och SAMSA. 

 
Då leverantören gick med på ett lägre pris än det de först gav oss för utveckling av SIP, finns det 490 
timmar i budget att kunna utnyttja för fortsatt utveckling av SAMSA. Diskussioner förs i arbetsgrupp 
utveckling hur timmarna kan användas. Utvecklingstakten är avhängig införandetakten av 
Millennium. 
 
Först när acceptanstesterna av den nya leveransen av SAMSA är klara, kan vi informera om vad som 
är förändrat. Och först då kan utbildningsmiljön uppdateras. 
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En van användare kommer förmodligen inte att få några problem med att arbeta med ny SIP.  

 

En ny användare som kan SIP-processen kan troligtvis landa ganska bra i att göra SIP i SAMSA. 

Förutsatt att de grundläggande kunskaperna om systemet finns.  

Operativ förvaltning har ett förberedelsearbete med utbildningsmaterial och lathundar. Ett möte är 

bokat med PeakNetworks för beställning av korta utbildningsfilmer kring grundläggande funktioner i 

SAMSA samt uppdatering av lathundar. Publicering kommer att ske efterhand som material är klart. 

 

 

 Arbetsgrupp SIP   

Arbetsgrupperna för SIP och Överenskommelse barn och unga är sammanslagna 

 

o Avvikelser 

Alla avvikelser ska ske i MedControl PRO, även verksamheter för barn- och unga som till exempel 

Västbus. Förberedelse sker för att även skolor/förskolor ska kunna använda rapporteringsverktyget. 

 

Det finns en specifik grupp som arbetar med avvikelser i samverkan, där flera personer från denna 

grupp ingår. Önskemål finns att de rapporterar hur arbetet med avvikelser fortlöper. 

 

o Informationsmaterial om SIP 

Arbetet med att ta fram informationsmaterial kring om SIP, påverkas av det som sker parallellt i VGR 

med arbete kring Patientkontrakt. Ska det vara ett gemensamt material eller två olika? Frågan 

utreds.  

 

o SIP-utbildning 

På vardsamverkan.se finns nu uppdaterade mallar som gäller för SIP.  

 
Vem utbildar nya användare i SAMSA? Det ser väldigt olika ut och frågan ställs till gruppen om det 
kan finnas behov av att köpa utbildning från PeakNetworks? Svaret var ja, och Maria Fredriksson tar 
det vidare. 
 
Mer utförlig information kring SIP-arbetet finns i utskickade PowerPoint-bilder 
 
 

3. Teamsinförandet reservrutin distansmötesbokning  

 

Arbetsgrupp distans har undersökt och testat alternativ som teamsprojektet presenterade som 

lösning av reservrutin när knappen för att skapa Skypelänkar inte fungerar 
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o Ha kvar användare inom VGR i Skype för företag, som kan boka möten enlig nuvarande 

reservrutin. För nu är detta den kortsiktiga lösningen och den är svårt att hantera i 

verksamheterna. Vem skapar möten då användare inom VGR inte är del i mötet? 

 

o Använda Cisco:s VMR (Virtuellt mötesrum) Just nu är detta den långsiktiga lösningen – 

men det förutsätter att utveckling sker. 

 

Arbetet med en säker och användarvänlig lösning för reservrutin fortsätter. 

 

 

4. Återkoppling FVM arbetet 
  

Verksamhetsexperterna har validerat/godkänt som ”tillräckligt bra” flera av de processer som vi har 
arbetat fram, vilket gör att Cerner kan bygga motsvarande i systemet. Exempelvis SIP och samtycke. 
 
Från nu och fram till sommaren pågår Verksamhetsexperterna för är inbokade på sessioner med 
Option1 och andra arbetsströmmar, för att matcha processer/dokumentation. Exempelvis Medicinsk 
dokumentation och Psykiatri. 
 
Påbörjat arbete kring statistik och rapporter, både för ekonomi och verksamhetsuppföljning. Det 
FVM-projekt som arbetar med frågorna har fått uppgifter på vad vi har i dag från SAMSA men 
eventuellt ytterligare behov från kommunerna ska beskrivas. 
 

 
5. Övriga frågor 

 
o Bifoga/delge foto utan andra uppgifter från kommun till vårdcentral. Hur hanteras det i 

andra delregioner?  
SAMLA har en rutin som de använder och gärna delar med sig av. Ytterligare tips, att höra med 
gruppen som arbetar kring Mobil närvård, där har frågan också diskuterats.  

 

o Kommande förslag kring samverkansstruktur från Jeanette och Ami. Hur diskuterar ni i 
andra delregioner? (från Göteborgsområdet) 

Inga synpunkter men frågan är viktig att bevaka.  

 

o Överenskommelse och Riktlinje på hemsidan 

Det finns ett önskemål om att förtydliga på hemsidan att dokumenten är under revidering 

och gäller tills vidare.  
 
 

6. Sammanfatta de 3 viktigaste punkterna att ”ta hem” 
 
o Först när acceptanstesterna av den nya leveransen av SAMSA är klara, kan vi informera 

om vad som är förändrat och först då kan utbildningsmiljön uppdateras. Nytt 
utbildningsmaterial kommer att publiceras efter hand. 
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o Landstingsfinansierad/Regionsfinansierad öppenvård – informera Ledningsrådet att 

Regional beredningsgrupp har olika åsikter om vilket begrepp som ska användas i den 
uppdaterade rutinen. 
 

o Avvikelser – inte två spår utan arbetsgruppen för avvikelser har frågan och rapporterar till 
denna grupp. 

 

Nästa möte med Avvikelsegruppen krockar med mötet för Regional beredningsgrupp, kan vi 
slå ihop till ett gemensamt möte? Carola Murås kollar upp det. 
 
 
 
 
 


