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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Ledningsråd samordnad hälsa- vård och omsorg  
 

Datum: 2021-03-23 
Tid: 15:00-16:30 
Plats:  Skype  
 

Närvarande: Erika Hägg, Maria Taranger, Ingela Thorell, Carina Stavåsen, Ann-Charlotte Nyrén, Anna Lindqvist, Anita 

Hedström, Lotta Hjoberg, Beate Poetzsch, Carola Murås, Anne-Marie Svensson, Jeanette Andersson, Christer 

Nygren, Maria Fredriksson, Solveig Högberg,  

Förhinder: Åsa Cronberg Lind, Carin Bringestedt, Eva Andersson, Jenny Nilsson  

 

1. Föregående minnesanteckning  

Läggs till handlingarna 

 

2. Informationspunkter 

a. Stärkt arbete med SIP    Jessica Ek 

Satsningen för stärkt arbete med SIP i Västra Götaland består av tre delar:  
- Revidera riktlinjerna och ta fram nytt material 
- Sprida materialet och utbilda utbildare 
- Öka kunskapen om SIP hos våra invånare 

 
o SIP – utbildningar 

De reviderade riktlinjerna för SIP i VG gäller sedan 3 november 2020. Nästa steg i den strategiska 
planen är att genomföra informationsträffar till chefer och ledare för att sedan erbjuda utbildningar i 
två spår. Det tas även fram webbutbildningar som nås via Totara.  
 
Stödmaterial till riktlinjerna för SIP är framtaget och publicerat på Vårdsamverkan Västra Götalands 
hemsida www.vardsamverkan.se.  Information till chefer som påbörjades 2020 kommer att pågå till 
fram i höst. Även utbildningar för SIP har startat och genomförs parallellt. Målet är att i varje 
verksamhet eller område ska utbildning föregås av information till chefer. Hur utbildningarna 
genomförs planeras lite olika och information kan behövas vid flera tillfällen. Arbetet omfattar 
samverkan med SIP som verktyg för barns och ungas hälsa och för vuxnas hälsa. Nätverk för att 
stödja varandra i arbetet planeras på en del håll.  
Information Samverkan med SIP som verktyg för chefer/ledare är klart i fyra av sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Utbildning som omfattar både Samverkan med SIP som verktyg för barns 
och ungas hälsa och Samverkan med SIP som verktyg för vuxnas hälsa är påbörjat i två av sex 
delregionala vårdsamverkansområden . 
 

 
o Information om SIP 

Information om SIP har sedan uppdragets början funnits med i den strategiska planen för att "Stärka 
arbetet med SIP i VG". Utifrån att vi vid utvärderingen hittade faktorn att invånarna i VG inte känner 
till SIP. Planering pågår i två steg. 
 
Första steget är att revidera och ta fram nytt informationsmaterial till de personer som är 
aktuella för en SIP (enligt SIP 2018 och SIP 2010). Detta material ska vara klart efter sommaren 2021 
och information kunna ges till berörda i Västra Götaland under hösten. Planeras tillsammans med 
brukarrepresentanter och patientråd. 
 

http://www.vardsamverkan.se/
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I andra steget föreslås att en större kampanj riktas till de platser där de aktuella individerna finns. 
Alltså berörda kommunala och regionala verksamheter. Detta steg behöver beredas och samråd bör 
ske mellan Ledningsrådet och Styrgrupp psykisk hälsa under hösten 2021.  
 
Dialog på mötet: 
Hur stor informationskampanj är rimligt? Vi behöver tänka till kring det. Frågan om större kampanj 
ska tillbaka till ledningsrådet före beslut. 
 

o Nya verksamheter i SAMSA IT -tjänst, för funktionen SIP 

Tidplan finns för att möjliggöra för nya verksamheter att ansluta till SAMSA IT-tjänst så som t.ex. 
skola och verksamheter inom Regionhälsan. Parallellt pågår arbete med att se över vad dessa 
verksamheter behöver i form av information, utbildning och stöd. Det vi ser är att det är viktigt att 
nya verksamheter finns med i samverkansstrukturen på olika nivåer. 
 
Dialog på mötet: 
Vi behöver också ha med oss att nya enheter inom primärvården som tidigare inte varit aktiva i 
SAMSA IT-tjänst kan bli aktuella när skolan kommer med. Även nya enheter inom kommunen 
förutom skolan. 

  

b. Överenskommelse barn och unga   Jessica Ek 

Från Regional beredningsgrupp har frågan lyfts om ”Överenskommelsen om Samverkan för barns 
och ungas hälsa” ska införlivas i ”Förvaltningsplan samordnad hälsa, vård och omsorg”. 
Ledningsrådet har idag inte den sammansättning som krävs för hela överenskommelsen. Till 
ledningsrådet för information och förtydligande. 
 
Överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa hanteras i sin helhet av styrgrupp för 
länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa.  En stor del av genomförandet av överenskommelsen är 
kopplat till SIP riktlinjen som ingår i förvaltningsplan samordnad hälsa, vård och omsorg med 
ledningsrådet som styrgrupp, men det finns även andra delar såsom placerade barns och ungas rätt 
till hälso- och sjukvård. Finansiering av stärkt arbete med SIP i Västra Götaland sker dessutom via 
styrgrupp psykisk hälsa.  
 
För implementering av överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa har respektive 
vårdsamverkansarena tilldelats medel inom ramen för psykisk hälsa för uppdraget som ska 
genomföras delregionalt och nå ut lokalt. Länssamordnaren för SIP håller ihop arbetet med de 
delregionala representanterna för att bl.a. ta vara på samordningseffekter mellan de olika 
implementeringsuppdragen av SIP och överenskommelsen barn och unga, samt ge stöd i 
framtagande av genomförandeplaner och gemensamt utbildningsmaterial. Processledare för 
handlingsplan psykisk hälsa ger övergripande stöd. Resurser från huvudmännen finns inom 
delregional vårdsamverkan med ansvar för uppdraget. 
 
 

c. Distansmöte – reservrutin    Christer Nygren 

Under 2021 kommer Västra Götalandsregionen byta distansmötesteknik från Microsoft Skype för 
företag till Microsoft Teams. Bokningar i SAMSA kan idag ske med en knapp som skapar länkar i 
Skype för företag. När knappen ej fungerar används kalendern i Outlook som reservväg att skapa 
möteslänkar. Funktionen med att skapa möteslänkar i Outlook försvinner vid införandet av Teams. 
Teams är ej godkänt för att användas för distansmöten i SAMSA. En arbetsgrupp är formerad med 
deltagare från SIMBA, Södra Älvsborg och Skaraborg som skall föra in verksamhetskrav på alternativ 
till Teamsprojektet.  
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Aktuell fråga för den tillfälliga arbetsgruppen är hur vi utifrån rådande situation ska hantera 
reservrutin för att skapa möteslänkar vid distansmöte. Förslag till lösningar finns. Framförallt 
behöver dessa bedömas ur ett säkerhetsperspektiv vilket hittills skett i samarbete med 
säkerhetsavdelningen VGR. Tidsåtgången är svår att bedöma då en lösning det till stor del är 
avhängigt säkerhetsaspekterna. 
 
Dialog på mötet: 
Bra att koppla in dataskyddsombud från kommunsidan eftersom man där varit tydlig med att Teams 
inte är tillåtet i liknande sammanhang. 

 

d. Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelse som omfattar samordnad hälsa, vård och omsorg har tagits fram utifrån 
SITIV:s verksamhetsplan. 
 

Verksamhetsberättelsen är utskickad inför dagens möte och frågor eller synpunkter efterfrågas.  

Framförs att det ekonomiska utfallet är svårtolkat och att en tydligare återkoppling önskas. 

 

e. FVM     Solveig Högberg 

Kort information om läget just nu i arbetet med Option 1 – informationsutbyte mellan vårdgivare. 
o Organisation, anpassat utifrån nationella HSA-katalogen 

Behörigheter för medicinsk och ickemedicinsk personal har diskuterats.  
o Startpunkter för samverkan och begreppet Vårdbegäran. 

Vilka kommunikationsvägar behövs för samverkan? Diskussion kring vårdbegäran och 
öppenvårdsprocesser har uppkommit i samband med det. 

o Två patientresor – en ung person och en äldre person. 
Cerner skapat två scenarier med patientresan i sin enklaste form, utifrån dessa har 
identifierats vilken information/ dialog som behöver ske. 

o Deltagit i valideringssessioner av utformade processer i Millennium – som inte är Option1. 
Valideringssessioner hållits vecka 10 där flera arbetsströmmar som jobbat längre med sina 
processer deltog. Verksamhetsexperterna från optin1 deltog för att lära, observera och 
reflektera över beröringspunkter och eventuell avsaknad av beröringspunkter.  
 

Dialog på mötet: 
Tidplanen och förutsättningar för att den ska hålla är något vi behöver ha med oss i SAMSA arbetet 
kopplat till hur länge SAMSA IT-tjänst ska finnas kvar. 
 

f. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtal   Jeanette Andersson 

Kort återkoppling avseende revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med  
tillhörande underavtal överenskommelse och riktlinje för samordnad hälsa, vård och omsorg. 

 

Mycket diskussioner kring samverkansansvar och samverkan kring specialiserad vård i hemmet. Lyft 

till politiskt samrådsorgan (SRO) att mer tid behövs för förankring och dialog, förlängning av 

uppdraget till september. 

 

Angående överenskommelse och riktlinje för samordnad hälsa, vård och omsorg. 
Överenskommelsen är i stort sett klar där man beslutat sig för att inte ändra betalningsmodellen, 
ledningsrådet har ställt sig bakom det.  
Arbetsgrupp för riktlinjen samt ett mindre AU förväntas ha ett färdigt förslag att presentera för 
ledningsrådet i maj. Därefter börja arbeta med öppenvårdsprocessen. Samverkan sker med FVM.   
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3. Beslutspunkter     Maria Fredriksson 

a. Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland  

Revidering enligt bilaga 1 och 2 som bifogats agendan. 

Beslut: Ledningsrådet beslutar i enlighet med utskickat beslutsunderlag 
 

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

 

 

 


