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1. Föregående minnesanteckning  

Inga synpunkter 

 

2. Informationspunkter 

• Återkoppling Arbetsgrupp Avvikelser Goran Barasin 

Genomgång av statistik över och analys av avvikelser i samverkan 2021 på Vårdsamverkan 

Västra Götalands(VVG) möte i mars. Positivt mottagande. Viktigt med uppföljning och 

dialog både delregionalt och övergripande i Västra Götaland kring våra avvikelser i 

samverkan. Finns ett stort intresse för att börja granska avvikelserna och analysera orsak. 

Tydliggörande behövs avseende vad som är VVG:s roll och vad som är Ledningsrådets roll. 

Ta gärna del av VVG:s mötesanteckning för mer information samt statistikrapport över 

avvikelser i MedControl PRO. Inom arbetet med Färdplan nära vård kommer en grupp 

Uppföljning och analys att startas upp. Analys av avvikelser en del i detta. Viktigt att börja 

göra åtgärder, de flesta behöver dock ske lokalt. Finns stor potential för att det ska bli något 

bra.  

 

Grunden i MedControlPro är en ingång till varje kommun. Underliggande finns tre 

kommunnivåer – socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. Några kommuner anser att 

det behövs en mer detaljerad ingång liknande strukturen i SAMSA. Kan bli möjligt först när 

det finns en HSA struktur som omfattar kommunens organisationsstruktur. Sekretessbelagd 

information ska inte dokumenteras i MedControl Pro, därför borde det inte finnas några 

tveksamheter att överskrida myndighetsgränser i sammanhanget.  

 

Synpunkt från Södra Älvsborg: Borås är stad näst största kommunen i Västra Götaland och 

pionjärer i att införliva skolan i SAMSA. Det är viktigt att det finns system som fungerar för 

att fånga upp avvikelser och därmed driva arbetet vidare. Vill ha en dialog för att se till vilka 

möjligheter som finns för att tillmötesgå deras önskemål.  

 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-540/surrogate/2022-03-10%20M%c3%b6tesanteckningar%20VVG.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZjMmYyYzAtZDNlMS00ZDAwLWEyOTktNmNjNTVkNzQzMGVjIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection4cac48f40e32ce071c63
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZjMmYyYzAtZDNlMS00ZDAwLWEyOTktNmNjNTVkNzQzMGVjIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection4cac48f40e32ce071c63
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• Återkoppling Operativ förvaltning 

Ordförandebeslut har tagits 2022-03-02 att operativ förvaltning erbjuder utbildning i SIP till 

Regionhälsan som stöd för att bygga upp intern stödstruktur för SIP-processen samt att 

operativ förvaltning med stöd av SAMSA förvaltningsgrupp tar fram ett 

informationsmaterial om SIP riktat till invånare . 

Statusrapport kopplat till förvaltningsplanen bifogas Mötesanteckningen.  

 

• Återkoppling Förvaltningsgrupp SAMSA 

- Ny version av SAMSA IT-tjänst kommer att installeras i drift 24 maj. 

Verksamhetstester genomförs vecka 17 och 18.  

- Prioritering av önskad utveckling till nästa version av SAMSA med planerad leverans 

hösten 2022.  

- Delaktiga med synpunkter i arbetet med uppdatering av utbildningsmaterial och 

lathundar. Behov av stödmaterial för nya användare beaktas. 

 

• Ny funktionsledare GITS 

Tjänsten som funktionsledare för GITS är vakant då Linn Wallér gått vidare till ny tjänst som 

enhetschef för Regional leverans VGR. Organisatoriskt tillhör GITS denna enhet som tillhör 

avdelningen FVM leverans i Digitaliseringsstaben. 

Rekryteringsprocess av ny funktionsledare GITS pågår. Företrädare för VGR och Västkom är 

delaktiga. Förmodat tillträde efter sommaren.  

 

• Verksamhetsberättelse GITS 2021 

Under året har ett ökat beroende funnits till pågående strategiska och organisatoriska 

förändringar. Resurser och uppdrag har flyttats eller lånats ut temporärt. Ett ökat 

engagemang och deltagande har skett inom Programmet FVM. Uppsatta mål inom GITS 

uppdrag har till stor del uppfyllts. 

 Verksamhetsberättelse GITS bifogas mötesanteckningarna. 

 

• Ny utvecklingsstrategi samordnad hälsa, vård och omsorg 

SITIV tagit beslut att riva upp tidigare lagd utvecklingsstrategi för SAMSA.  

Millenniums tidigare tidplan som innevarande utvecklingsstrategi förhåller sig är inte längre 

aktuell vilket innebär att fler användare kommer att använda SAMSA under längre tid. 

Intentionen är att en ny utvecklingsstrategi ska vara bredare och omfatta samordnad hälsa, 

vård och omsorg. Fler funktioner i samverkan kan behövas som t.ex. utveckling av Lärportal, 

utvecklad stöd för processer förutom SAMSA IT-tjänst, stöd för kvalitetsuppföljning etc. 

GITS Ledningsråd har gett GITS uppdrag att i samverkan med Förvaltningsgrupp SAMSA ta 

fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för hur arbetet med att ta fram en 

utvecklingsstrategi ska ske. Målet är att ett förslag till ny utvecklingsstrategi ska vara 

framtagen för beslut i SITIV efter sommaren.  
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• Kvalitetsuppföljning av in- och utskrivningsprocessen i Södra Älvsborg Maria Glemfelt  

Delregionalt politiskt samråd i Södra Älvsborg har gett Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 

i uppdrag att genomföra kvalitetsuppföljning gällande trygg och säker utskrivning. Det 

övergripande målet är att skapa en trygg övergång för patienten och att invånarna ska vara 

medskapande i hälso- och sjukvård.  

 

Kvalitetsuppföljningen genomförs som en patientenkät som distribueras via en länk i 

patientens mobiltelefon. Länken skickas två veckor efter utskrivning samt efter sex veckor. 

Patienterna får information och samtycke efterfrågas före utskrivning från sjukhuset. 

Patienterna ska också ha ett ärende i SAMSA IT-tjänst.  

 

Startar som ett pilotprojekt 1 maj 2022 och om allt faller väl ut kommer det att 

permanentas. Kan det på sikt vara av intresse för Västra Götalandsregionen som helhet? 

Återkommer med återkoppling av piloten vid Ledningsrådets möte i september. 

Bildpresentation bifogas mötesanteckningen. 

 

• Patientkontrakt SIP Lena Arvidsson 

Uppdrag från Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG), projektet genomförs av Västkom och 

Västra Götalandsregionen. Omvärldsbevakning har gjorts som inte gett så mycket, arbetet 

har till stor del bedrivits i workshops. En viktig fråga att reda ut har varit hur 

Patientkontrakt och Samordnad individuell plan (SIP) förhåller sig till varandra. 

Patientkontraktet är att betrakta som en överenskommelse mellan patient och vårdgivare, 

där tyngdpunkten ligger på fem standardiserade frågor. Ett slags paraply där det kan finnas 

olika planer. Patientkontrakt och SIP kan inte ersätta varandra, de måste samexistera. 

Rapport håller på att sammanställas av processledare Lena Arvidsson Västra 

Götalandsregionen och Robin Ahlm Skaraborgs kommunalförbund. Rapporten ska 

presenteras för VVG och kommer därefter att publiceras på deras hemsida Vårdsamverkan i 

Västra Götaland - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

  

• Arbetsgrupp Öppenvårdsprocess 

Arbetet processleds av Lena Arvidsson Västra Götalandsregionen och Malin Swärd 

Västkom. Uppdraget är att granska delregionala lösningar för öppenvårdsprocessen och 

beskriva olika exempel på öppenvårdsprocesser ur ett patientperspektiv.  

Därefter ta fram förslag på ny gemensam riktlinje för öppenvårdsprocessen som beskriver  

- när, hur och vad som ska kommuniceras mellan verksamheter, vårdnivåer och 

huvudmän 

- rollen fast vårdkontakt i öppenvårdsprocessen 

- betydelsen av SIP i öppenvårdsprocessen 

Arbetsgruppen ska också ta fram material för att stödja implementeringen och beskriva 

processen utifrån fallbeskrivningar/flödesbilder. 

Tidsplan för uppdraget är april – december 2022. Synpunktshantering i september- oktober 

och återkoppling till VVG i september och december.  

https://www.vardsamverkan.se/
https://www.vardsamverkan.se/
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• Reservnummer asylsökande 

Situationen i Ukraina har medfört ett ökande antal asylsökande. Gruppen VVG-Covid 

kommer även att hantera problematik relaterat till Ukrainakrisen. Det finns en Regional 

riktlinje kring hur reservnummer för asylsökande hanteras, ligger inom Västra 

Götalandsregionens ansvar. 

  

• Ekonomiska modellen om ersättning för utskrivningsklara patienter 

Företrädare för GITS har haft en presentation för Funktionsgrupp ekonomichefer i VGR med 

syfte att förtydligande kring hur den ekonomiska modellen fungerar. Fokus i presentation 

var på syfte och mål med överenskommelse och riktlinje, villkor och förutsättningar för att 

kommuners betalningsansvar ska inträda samt beskrivning av medelvärdesberäkning och 7-

dagarsregeln.  

 

Ledningsrådet önskar ytterligare dialog i frågan. 

  

• Regional riktlinje in- och utskrivning – pågående synpunktshantering 

Flertalet synpunkter från totalt 27 kommuner och VGR. Exempel på önskemål är 

komplettering i dokumentet med länkar, hänvisning till andra styrande dokument, 

beskrivning av ansvar och uppdrag, komplettering av information om samtycke samt vad 

som gäller för utskrivningsklar. Arbetet processleds av Lena Arvidsson Västra 

Götalandsregionen och Malin Swärd Västkom. Referensgrupper finns för såväl kommun- 

som VGR. Revideringen planeras till VVG i juni.    

 

3. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 


