
Nytt startdatum för IT-tjänsten SAMSA  
- beräknad start den 6 december

Under cirka tre veckor i oktober kör-
des en pilotdrift av SAMSA-tjänsten 
i Fyrbodal. Syftet var att följa hela 
processen i verklig drift samt upp-
täcka eventuella problem.
 Piloten har fungerat bra och 
IT-tjänsten har korrigerats efter att 
brister identifierats, men visst ar-
bete kvarstår. Bland annat behöver 
tekniska lösningar testas och veri-
fieras lokalt.
 SVPL styrgrupp beslutade där-
för i mitten av november att skjuta 
fram breddinförandet av SAMSA en 
vecka, från den 29 november till 
den 6 december 2016.

Inför breddinförandet 
Inför breddinförandet av SAMSA 
den 6 december är det av största 
vikt att ni som arbetar med sam-
ordnad vårdplanering går de utbild-
ningar som erbjuds. På www.vgregi-
on.se/SAMSA finns information om 
dessa, här finns även övrig viktig 
information till dig som användare. 
 För er som är teknikansvariga är 
det också av största vikt att ta del 
av Införandehandbokens bilaga 2, 

Rekommendationer teknisk lösning, 
som bland annat beskriver mini-
mikrav på konfiguration av hård-
vara. Även den finns på webbsidan.  
Ansvariga tekniker behöver säker-
ställa att de lokala miljöerna över-
ensstämmer med de rekommenda-
tioner som ställs på systemet i ovan 
nämnda bilaga. De privata vårdcen-
tralernas och rehab samt kommu-
nernas tekniker behöver återkopp-
la till projektet för att säkra starten 
av SAMSA. Kontakt tas med Christer 
Wik, christer.wik@vgregion.se.

Inloggning i SAMSA 
Nuvarande användare i KLARA 
SVPL kommer kunna logga in i 
SAMSA precis som idag, det vill säga 
aktiva användare finns registrerade  
i SAMSA med sina respektive rol-
ler. Inloggning till SAMSA kommer 
dock enbart ske via SITHS-kort och 
dagens lösning med tillfällig inlogg-
ning via användarnamn och lösen-
ord finns inte för SAMSA.
 När det närmar sig startdatumet 
kommer de allra flesta av er få  en 
länk som ni använder för inlogg-

ning. Länken kommer också att fin-
nas på www.vgregion.se/SAMSA.

Påbörjade ärenden förs över
Inför startdagen den 6 december 
ska så många ärenden som är möj-
ligt avslutas i KLARA SVPL. Påbörja-
de ärenden i KLARA SVPL kommer 
föras över till SAMSA, men det är 
inte möjligt att fortsätta på ett på-
börjat meddelande inom ett ärende.
 Större delen av den information 
som är lagrad sedan tidigare kom-
mer finnas tillgänglig i SAMSA, men 
inte allt, till exempel kommer förbe-
redd vårdbegäran inte finnas med.

Efter breddinförandet
SAMSA är en helt ny IT-tjänst som 
kräver en inkörningsperiod då 
det även kommer göras justering-
ar av tjänsten. Under de två första 
veckorna kommer det att finnas 
en förstärkt supportfunktion, ak-
tuell information om denna finns 
på webbsidan för SAMSA vid start. 
Användarna följer de rutiner som 
gäller i respektive delregionalt om-
råde. Under 2017 kommer SAMSA 
att vidareutvecklas, följ även detta 
arbete via webbsidan. 
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December
Avtal tecknas  
med leveran- 
tören Cerner.

Juni
Utbildning  
av SAMSA  
projektgrupp.

Här är vi nu!

Vecka 34-44 
Tester av 
IT-tjänsten 
SAMSA. 

Vecka 37-40
Utbildning av  
Västra Götalands  
interna SAMSA- 
utbildare.

Vecka 40-46
Utbildning  
av samtliga 
slutanvändare.

Vecka 40-43
Pilotdrift  
i ett mindre 
område under 
max 4 veckor.

 6 dec
(preliminärt)

Den nya 
IT-tjänsten  
SAMSA  
införs.

2015       2016

Vecka 37-39
Utbildnng  
av pilot- 
projekt- 
deltagare.

SAMSA
2016
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Har du frågor om införandeprojektet?

www.vgregion.se/SAMSA

Införandet av den webbaserade IT-tjänsten SAMSA skjuts upp 
en vecka, beräknat startdatum för samtliga användare blir den 
6 december 2016.
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