
Planeringen för utbild-
ningsfasen pågår under 
sommaren och i septem-
ber startar utbildningarna 
för de interna SAMSA-ut-
bildarna. Dessa kommer 
vara minst 250 stycken, 
fördelat på de fem delre-
gionala områdena.  De in-
terna SAMSA-utbildarna 
kommer i sin tur utbilda 
minst 10 000 slutanvän-
dare under några inten-
siva veckor i oktober och 
november med tyngd-
punkt på vecka 43-46. 
 Detaljerad information 
skickas ut efter somma-
ren och kontaktuppgifter 
gällande utbildnngar i er 
delregion finns på www.
vgregion.se/SAMSA.
 En uppdaterad doku-
mentation samt lathundar 
kommer finnas tillgäng-

ligt vid utbildningstillfäl-
lena och utbildningarna 
som genomförs kommer 
eventuellt även filmas.
 Fyrbodal är den  första 
delregion som startar in-
förandet. De blir piloten, 
och kommer därför att ut-
bildas separat. 

Privata vårdgivare
Utbildningsplatser kom-
mer även ordnas för de 
privata vårdgivarna i lä-
net. Mer information kom-
mer längre fram.
 
Användarvänligheten
Införandeprojektet ar-
betar nära leverantören 
Cerner med att förbättra 
användargränsnittet och 
har under våren skickat 
ut en enkät till en stor del 
av länets KLARA SVPL-an-

vändare för att ta reda på 
hur verksamheterna upp-
fattar dagens it-stöd. 
 Det har varit en jämn 
fördelning av utskicket 
till kommun, primärvård 
samt sjukhus och cirka 25 
procent har svarat, vilket 
innebär att   227 svar in-
kommit.
 - Resultatet visar att det 
finns en god förbättring-
spotential som vi tar höjd 
för i vårt arbete med den 
nya IT-tjänsten. Det blev 
även väldigt tydligt för oss 
att det behövs utbildning i 
rutinen samt varför upp-
gifter ska utföras på ett 
visst sätt, säger Christina 
Wisser, projektledare för 
införandeprojektet, ITMV
 Men det handlar också 
väldigt mycket om att för-
enkla och i viss mån ute-
sluta vissa moment i den 
nya IT-tjänsten. Resulta-
tet från enkäten finns på 
vgregion.se/samsa.

Tre testfaser
Tre testtillfällen kommer 

ske under hösten där pro-
jektmedarbetare testar 
den nya IT-tjänsten. Den 
första testen genomförs i 
augusti och syftar till att 
gå igenom kravspecifika-
tionen samt stämma av 
att det som är beställt är 
levererat. Testen syftar 
även till att få ett klarteck-
en för pilotinstallation i 
Fyrbodal.
 Den andra testen görs 
i november och är en av-
stämmning av resultatet 
av pilotinstallationen.
 Den tredje och slutliga 
testen sker i december ef-
ter införandet av SAMSA, 
vid detta tillfälle gås hela 
leveransen igenom och 
stäms av.

Uppföljning
När väl SAMSA är i drift 
görs ett antal månader se-
nare en uppföljning. Un-
der 2017 och 2018 kom-
mer även de börkrav som 
finns med i kravspecifi-
kationen tillkomma. Även 
dessa testas.

Införandeprojektet av IT-tjänsten SAMSA rull-
lar på enligt tidplan med planering av höstens 
utbildningar och det är av största vikt att varje 
verksamhet tar sitt ansvar för att under hösten 
skapa förutsättningar för utbildning av använ-
dare.
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December
Avtal tecknas  
med leveran- 
tören Cerner.

Juni
Utbildning  
av SAMSA  
projektgrupp.

Här är vi nu!

Augusti 
Tester av 
IT-stödet 
SAMSA 
påbörjas. 

September- 
November
Utbildning av  
Västra Götalands  
interna SAMSA- 
utbildare.

Oktober- 
November
Utbildning av 
användare. 
(Mer informa-
tion kommer 
längre fram.)

3-28 oktober
Pilotdrift  
i ett mindre 
område under 
max 4 veckor.

29 nov
(preliminärt)

Det nya 
IT-stödet 
SAMSA  
införs.

2015       2016

Vecka 37-39
Utbildnng  
av pilot- 
projekt- 
deltagare.
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Har du frågor om 
införandeprojektet? www.vgregion.se/SAMSA

Webbaserat IT-stöd för samordnad  
vård- och omsorgsplanering införs 2016

Dags för utbildningar i den nya IT-tjänsten SAMSA


