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SAMSA IT-tjänst = 
digital samverkan

Vad är SAMSA?
• Digital kommunikation och gemensam journalföring 

mellan huvudmännen och parter i systemet

• Sekretessbelagd information vilket innebär att samtycke 
registreras i systemet och SITHS-kort krävs för användare

När används SAMSA?
• Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård då 

insatser behöver samverkas

• Vid vårdövergångar utanför slutenvård, så kallade 
öppenvårdsprocesser

• För SIP-processen, alla åldrar
• Alla skolor i Västra Götaland finns nu med som (möjlig) aktör i SAMSA

• För statistik
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Handlingsplan UG SAMSA 2021-2022

-ugsamsa

• Deltagare

• 3 delmål med kopplade aktiviteter, 
uppföljningsinsatser och 
kommunikationsplaner

• Gäller för 2 år

• Togs fram under våren 2021 genom 
workshops

• UG SAMSAs möten och insatser utgår 
från handlingsplanen

• Arbetet ska följa den 
länsgemensamma förvaltningsplanen 
för Samordnad hälsa, vård och omsorg
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Fokusområden i handlingsplanen

Delmål 1: 

SIP-processen och planeringsprocessen = 1 process

-ugsamsa

Delmål 2:
Målgrupper i SAMSA

Delmål 3:
Avvikelsehantering i MedControl PRO
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Delmål 1: 

SIP-processen och planeringsprocessen = 1 process

-ugsamsa

Vi vill:

 uppnå en enda process där in/utskrivningsprocessen, 
planeringsprocessen och SIP-processen ingår. 
Mål: att arbeta med planeringsprocessen i samband 
med sjukhusvistelse som en del av SIP-processen.*

 förbättra flödet i planeringsprocessen genom fokus på 
planeringsmeddelande och planeringsmöte till SIP

 stärka fast vårdkontakts roll som ”dirigent” i processen.

*Enligt LGS-förslag till fortsatt arbete:

Fortsatt dialog i Utvecklingsgruppen SAMSA kring planeringsprocessen som 
en del av SIP arbetet. Om konsensus i gruppen kan förslag lyftas tillbaka till 
LGS via beredningsgruppen.

LGS, 18 november 2020

Aktiviteter / Uppföljning / Kommunikation: 

 Förankra förslag om hur detta delmål kan uppnås hos LGS, 
med vidare förankring i lokala ledningsgrupper

 Öka antal vårdbegäran (information IN till sjukhuset)

 God information i planeringsmeddelandet (alla parter)

 Stärka användandet av SIP som samverkansverktyg vid 
utskrivningsprocessen, där fast vårdkontakt har ett stort 
ansvar

 Dialog och samverkan mellan UG SAMSA, temagrupper och 
delregional SIP-implementeringsplan (NOSAM) för att 
stärka gemensamma mål och aktiviteter
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Delmål 2: 

Målgrupper i SAMSA

-ugsamsa

Vi vill:

 uppnå att samtliga verksamheter som ska samverka i 
SAMSA också gör det – och kan göra det. 

 särskilt fokus på samverkan kring enskilda under 65 år 
och kring barn och unga*

*Enligt LGS-förslag till fortsatt arbete: 

Arbeta för att IT-stödet SAMSA används fullt ut för patienter <65 år inom 
IFO och psykiatri.

LGS, 18 november 2020

Aktiviteter / Uppföljning / Kommunikation: 

Inventera/kartlägga:
• vilka enheter som har tillgång till SAMSA
• vilket utbildningsbehov som finns gällande IT-tjänsten
• parternas organisation för SAMSA: 

support/utbildning/förvaltning i delregionen.

 Kompetenshöjning i SAMSA-verktyget med fokus på SIP

 Statistik: deltagande parter i SIP och i planeringar från 
sjukhus?

 Säker och effektiv justering av samordnade vårdplaner inför 
ansökan om Öppenpsykiatrisk tvångsvård (ÖPT).
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Delmål 3: 

Avvikelsehantering i MedControl PRO

-ugsamsa

Vi vill:

 förklara syftet med 
avvikelsehantering/rapportering/analys

 uppnå ett lärande genom analys av inrapporterade 
avvikelser/brister på systemnivå.

 identifiera utvecklingsområden genom 
avvikelserapportering

 utveckla: hur nyttjar vi nya IT-tjänsten MedControl PRO?

Aktiviteter / Uppföljning / Kommunikation: 

 Uppmuntra och informera medarbetare, verksamheter

 Ta del av och analysera delregional 
statistiksammanställning – ge åtgärdsförslag med fokus på 
in/utskrivning och SIP-processen till LGS beredningsgrupp.

 Koppling till länsnivå för att rapportera behov av 
revidering/förtydligande av länsgemensamma 
styrdokument

 Hålla i samverkansdialoger delregionalt

 Förankra antagna åtgärdsförslag på hemmaplan


