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Uppdatering kring utvecklingen inom SAMSA 

 

SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 

kommuner i Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet och 

betalningsperspektivet. Användare utanför Västra Götalandsregionen behöver åtkomst 

till regionen via Sjunet alternativt via Kommunikationstorget, Telia. 

 

Inför pensionärsrådets möte den 22 januari, fick vi följande rapport: 
 

”Under 2018 antogs en ny lag för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

och ny överenskommelse togs gemensamt fram i Västra Götaland för samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Till överenskommelsen togs även ny riktlinje fram 

och en gemensam rutin utvecklades i enlighet med detta. Västra Götalands gemensamma system 

SAMSA utvecklades för att stödja den nya rutinen och processerna och driftsattes 25 september 

med denna nya funktionalitet. 

 

Systemstödet utvecklas i nära samverkan med verksamheten, men det är stora förändringar av 

arbetssätt som har skett till följd av ny lag, överenskommelse och riktlinje. Det finns fortsatt 

utvecklingspotential för att sätta dessa nya arbetssätt och då även utvärdera och utveckla 

underliggande systemstöd. Således, SAMSA är i gång och i drift och används av medarbetare i 

samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen, men utvecklas kontinuerligt för att på 

bästa sätt sätta invånaren i fokus och stödja samverkan runt denna, samt förenkla och stödja 

medarbetarnas arbete.” 

 

Inför dagens möte får vi följande uppdatering: 
 

”Det händer väldigt mycket inom området kontinuerligt och nedan är en sammanfattning. 

Hör gärna av er om ni har ytterligare frågor. 

 

Vi jobbar, tillsammans med processledare för överenskommelsen, fortsatt med att sätta och 

injustera arbetssätt för att öka samverkan mellan parterna kring den enskilde patienten. 

Statistik visar på att processen går fort och beredskapen hos medarbetarna är hög. Det är 

viktigt att även informationsöverföringen hänger med i denna snabba hantering. Uppföljning 

och utdata är därför viktiga instrument för att ge tydlighet i hur och var process och 

arbetssätt behöver förbättras och utvecklas, för att bättre stödja den enskilde. En lösning för 

utdata, med satta indikatorer, är under framtagande och ska tillgängliggöras för samtliga 

parter. Indikatorerna ska även ge underlag till såväl chefer som medarbetare kring hur arbetet 

fortskrider och samverkan fungerar för att få till ökad patientsäkerhet.  

 

Dialogen och samverkan i processen är grundläggande. Rätt information måste finns att 

tillgå i rätt tid för rätt person/vårdgivare. Informationsöverföring stöds därför genom ökad 

användning av NPÖ. Utveckling har skett för att, efter samtycke, kunna nå NPÖ (Nationell 

patientöversikt) direkt på aktuell patient via SAMSA. Förbättringar görs även kring 

distansmötesteknik via video för att förenkla deltagande från alla parter samt ev närstående. 

 

Innan sommaren kommer en mindre driftsättning för ökad användbarhet göras. Framöver har 

vi ett stort fokus på Samordnad individuell plan (SIP). Resursförstärkning har gjorts i GITS 

med en länsgemensam SIP-samordnare som är otroligt erfaren inom området. Hon bedriver 

utveckling i nära samarbete med SAMSA-förvaltning, verksamhetsrepresentanter och 

patient- och brukarrepresentanter. Deltagare finns såväl från pensionärsförening som 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG). Kopplat till detta ska 



förbättrad åtkomst och delaktighet för invånaren ske där vi utreder en möjlig integration till 

1177 från SAMSA. Kombinerat med ovan fokusområden har vi även med förbättringar för 

ökad användbarhet. All utveckling sker i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter 

från slutenvård, primärvård och kommun. 

 

Slutligen så sker ett samarbete med Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM) då SAMSA 

är ett av de system vars funktionalitet ska ersättas med det nya kärnsystemet Millenium.” 
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