
Införandeprojektet av nya IT-tjäns-
ten SAMSA fortlöper enligt tidplan 
och just nu pågår utbildningar för 
länets samtliga utbildare. Utbild-
ningarna hålls i storgrupp i de stör-
re städerna under vecka 37-40.
 Breddutbildningarna för de cirka 
10 000 användarna är planerade 
främst till vecka 40-46.

God vård för den enskilda patienten
Det är angeläget att personal som 
arbetar med samordnad vård- och 
omsorgsplanering får möjlighet att 
gå utbildning i SAMSA. Utbildning-
en kommer leda till höjd kompetens 
vilket optimerar informationsöver-
föringen i vårdens övergångar. En 

bra informationsöverföring reduce-
rar risken för vårdskador och ökar 
möjligheten för en god vård för den 
enskilda patienten.

SAMSA testas innan pilot
SAMSAs funktioner testas nu inför 
pilottest. När SAMSA är i drift un-
der piloten ska systemet leverera 
de skallkrav som finns enligt avtal. 
Funktionellt innebär det att samma 
funktioner som idag finns i KLARA 
SVPL ska finnas i SAMSA. 
 Under pilotdrift kommer projekt-
ledningen kontinuerligt få uppda-
teringar om fel eller brister. Dessa 
korrigeras, fram till två veckor inn-
an breddinförandets start den 29 

november. Justeringar kommer där-
efter ses över vid olika tillfällen och 
eventuella uppdateringar kommer 
sedan att ske.

Webbaserad IT-tjänst
SAMSA är en webbaserad IT-tjänst, 
till skillnad från KLARA SVPL som 
är både klient- och webbaserad. 
Att SAMSA är webbaserat innebär 
många fördelar men ställer också 
krav på ett förändrat användarbe-
teende.
  
SIP och NPÖ
Under 2017 och 2018 kommer även 
de börkrav som finns med i kravspe-
cifikationen för SAMSA tillkomma, 
exempelvis samordnad individuell 
plan, (SIP), och tillgång till Nationell 
Patientöversikt, (NPÖ).

En första utbildning i SAMSA hölls i mitten av september  
inför pilotdrift i Fyrbodal och just nu pågår utbildning för  
samtliga utbildare i hela Västra Götaland.
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December
Avtal tecknas  
med leveran- 
tören Cerner.

Juni
Utbildning  
av SAMSA  
projektgrupp.

Här är vi nu!

Vecka 34-44 
Tester av 
IT-tjänsten 
SAMSA. 

Vecka 37-40
Utbildning av  
Västra Götalands  
interna SAMSA- 
utbildare.

Vecka 40-46
Utbildning  
av samtliga 
slutanvändare.

Vecka 40-43
Pilotdrift  
i ett mindre 
område under 
max 4 veckor.

29 nov
(preliminärt)

Den nya 
IT-tjänsten  
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

Webbaserad IT-tjänst för samordnad  
vård- och omsorgsplanering införs i höst

Utbildningar i den nya IT-tjänsten SAMSA har startat

Utbildning av utbildare: vecka 37-40 
Utbildning av slutanvändare: vecka 40-46

> Anmälan sker främst via Regionkalendern,  
 både för kommun- och regionanställda.
> Anmälan för privata vårdgivare sker  
 via mail till eva.b.kallen@vgregion.se

Mer information om utbildningar nära dig? 
Kontakta de delregionala kontaktpersonerna:
> Göteborgsområdet 
> Södra Älvsborg
> SIMBA
> Fyrbodal
> Skaraborg
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