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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Mötesanteckning Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg  
 

Datum: 2022-06-07 
Tid: 15:00-16:30 
Plats:  Distansmöte Teams 
 
Närvarande: Malin Swärd (ordförande), Johanna Karlsson Deucher (sekreterare), Lone Dockered, Carin 

Bringestedt, Erika Hägg, Maria Glemfelt, Ann-Charlotte Nyrén, Jenny Nilsson, Lotta Hjoberg, Anna 

Lindqvist, Christer Nygren, Solveig Högberg, Maria Fredriksson, Lena Arvidsson.  

 

Förhinder: Maria Taranger, Carola Murås, Anita Hedström, Eva Andersson, Marie Elm, Beate Poetzsch, 
Annika Leidenhed. 

 
1. Föregående mötesanteckning  

Inga synpunkter på föregående mötesanteckning daterad 2022-04-21. 

 

2. Informationspunkter 

 

Återkoppling Förvaltningsgrupp SAMSA   

Föredragande: Christer Nygren 

 

• Tillfällig arbetsgrupp Utveckling som ska vara aktiv till och med en ny leverans av SAMSA 

i höst. Arbetsgruppen ska arbeta med kontakten till leverantören. Vi behöver en mindre 

grupp som kan arbeta med det praktiska och hela förvaltningsgrupp SAMSA blir för stor. 

 

• Testgrupp – testare till SAMSA. Vi har behov av en permanent testgrupp före och under 

installationen av uppdateringar, med en bra fördelning från de olika verksamheterna. 

Det behöver inte vara personer från förvaltningsgrupp SAMSA. 

 

Återkoppling Operativ förvaltning 

Föredragande: Solveig Högberg 

• Tre personer har varit utlånade på heltid för kartläggning av behovsinventering utifrån 

option 1 i FVM i två veckor, i slutet på maj. Allt annat fick stå tillbaka och vi ligger 

fortfarande lite efter men det var givande att få vara med och påverka.  

• En statusrapport med en sammanställning om vad vi gjort sedan förra mötet skickas ut 

tillsammans med mötesanteckningarna.  
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Ny utvecklingsstrategi samordnad hälsa, vård och omsorg 

Föredragande: Maria Fredriksson 

 

Bakgrund 

SITIV beslutade 2022-02-02 att en ny utvecklingsstrategi för samordnad hälsa vård och omsorg 

ska tas fram. Beslutet grundar sig dels på ny tidplan för Millennium, dels på att fler funktioner i 

samverkan kan behövas. Innevarande utvecklingsstrategi har främst varit inriktad på 

vidmakthållande och utveckling som är nödvändig för vidmakthållande. Mot bakgrund av 

avsaknad av tidplan för Millennium finns behov av ökad prioritering av vidareutveckling för ny 

funktionalitet och nyutveckling då fler användare kommer att använda SAMSA IT-tjänst under 

längre tid. Förbättrad funktionalitet för SIP i SAMSA medför också fler och nya användare.  

Allt fler verksamheter önskar digitalisera SIP-processen viket innebär utmaningar som behöver 

hanteras avseende IT-tjänst, systemadministration, support, informationssäkerhet, 

administration samt stöd och utbildningsmaterial. 

 

Utvecklingsstrategin utgår från ny tidplan för Millenium  

Utvecklingsstrategin utgår från den nya tidplanen som är satt för införandet av Millennium. 

Tidplanen är godkänd av Regionstyrelsen 2022-05-17. Inriktningen i fortsatt utveckling är att 

möta kommande funktionalitet och arbetssätt för att underlätta verksamheternas övergång till 

Millennium. Arbete för att synkronisera med pågående arbete inom FVM ska intensifieras.  

Utvecklingsstrategin behöver följas av fortsatt budgetering av personella resurser i GITS 

motsvarande minst dagens nivå då delregional vårdsamverkan har svårt bidra med ökade 

resurser. Omsättning av budgeterade medel ska förankras i Verksamhetsplan GITS och 

Förvaltningsplan samordnad hälsa, vård och omsorg. Målet i såväl utvecklingsstrategi som 

förvaltningsplan är att bedriva en verksamhetsnära utveckling som stöder 

digitaliseringsprocessen.  Tanken är att inte vara för detaljerade utan hålla den allmän med 

tanke på tilltänkta medel.  SITIV vill även att vi lägger in utbildningsmaterial i Lärportalen.  
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Inspel från gruppen: 

• Svårt med förankringsprocess i organisationen när det är kort om tid.  

• Behövs inga resurser för utveckling år 2026? Maria tar med denna fråga till Linn.  

• Ska inte öppenvårdsprocessen vara med? 

• Kommer delen med utdata utvecklas i SAMSA innan Millenium införs? 

 

Ledningsrådet ställer sig bakom förslag till utvecklingsstrategi i dag och arbetar på att förankra 

det i kommunerna under sommaren för att sedan ta in synpunkterna i augusti. Maria gör ett 

separat utskick med förslag på utvecklingsstrategi och mejlar även ut en påminnelse i augusti 

om att ställa sig bakom förslaget. Om dokumentet revideras under tiden får det skickas ut på 

nytt.  Vi tar upp detta på vårt första möte efter sommaren. 

 
Regional riktlinje in- och utskrivning 
Föredragande: Malin Swärd 
 
En reviderad regional riktlinje har tagits fram och kommer upp på Vårdsamverkan Västra 
Götaland den 8 juni. Det har gjorts en del anpassningar av text och länkar och man har gjort 
vissa förtydligande men inga stora förändringar i texten. Nytt är att processen kring patienten 
kan fortsätta även när patienter är på permission. Mer information efter sommaren.  
 
Dialog kring utskrivningsklara patienter 
Föredragande: Maria Fredriksson 
 
Förra gången gavs en redogörelse och nu följer fortsättningen med fokus på presentation av den 
ekonomiska modellen och genomgång av processtatistik för in- och utskrivning 
samt indikatorer för processuppföljning april 2022.  
 
Exempel på statistik: 
 

• Antal inskrivningsmeddelanden i SAMSA – per sjukhus. 

• Andel avslutade slutenvårdsärenden i SAMSA utan att utskrivningsklar eller 

utskrivningsmeddelanden har skickats. 

• Vårdtid som utskrivningsklar – per sjukhus  

• Andel patienter i procent som skrivs ut från slutenvården den dag de blir 

utskrivningsklara.  

• Andel patienten som skrivits ut från slutenvården där meddelande om utskrivningsklar 

skickats efter hemgång. (Kommunerna har framfört att man vill se hur ofta sjukvården 

flyttar fram preliminärt satta utskrivningsdatum. Det är besvärligt när det ändras för 

fort. Detta går tyvärr inte att mäta men frågan är högt prioriterad inför nästa leverans 

från Cerner.) 

• Antalet Inskrivningar ställt mot antal unika patienter 

• Statistik om Samordnad individuell plan i SAMSA  
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• Summering - indikatorer för processen Samverkan vid in- och utskrivning i sluten hälso- 

och sjukvård.  

Inspel från gruppen: 

• Till hösten vill Södra Älvsborg fördjupa sig mer i avslutade slutenvårdsärenden i SAMSA 

där patienten inte markerats som utskrivningsklar eller där utskrivningsmeddelande ej 

skickats. Gruppen ber om återkoppling när analysen är klar. 

 

• Det finns en oro över att patienterna kommer att skrivas ut tidigare från sjukhusen i 

sommar, med tanke på att det kommunala ansvaret endast ligger på 

sjuksköterskenivå. Överenskommelsen är att patienten ska få vård på rätt vårdnivå och 

i slutändan handlar det om patientsäkerheten. När båda organisationerna är trängda 

bli det svårare i denna fråga men vi är överens om samsynen.  

 

• Det ges önskemål i gruppen om fler månader i jämförelse så man ser skillnaden. Även 

önskemål om mer statistik eftersom flera får frågor om statistik och möjligheterna till 

uppföljning. Förslag ges att två gånger per år titta på siffrorna, se vad man identifierat 

på delregional nivå och arbeta vidare med detta. Flera i gruppen arbetar med den 

statistik de får ut i SAMSA. Nästa presentation av statistiken föreslås ges till hösten. 

 

• Begrepp Regional primärvård? Viktigt att vi använder samma begrepp i parallella 

processer. 

 


