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Bakgrund och beskrivning
SAMSA är en IT-tjänst för att på elektronisk väg kunna hantera rutinen för In- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Verksamhetsansvarig beslutar om vem som ska vara behörig och 
vilka dokument man då får hantera i systemet. 

Viktigt att värdera och reflektera över dokumenten ur den enskildes perspektiv

Meddelandena i SAMSA är en journalhandling som den enskilde kan ta del av. 

De meddelanden som ingår i ett ärende är:

• Vårdbegäran Skapa - SparaSänd

• Meddelande till Vård och omsorg Kvittera, svara

• Inskrivningsmeddelande Kvittera

• Planering Kompletteras fortlöpande 

• Utskrivningsklar Kvittera

• Checklista Kompletteras fortlöpande 

• Utskrivningsmeddelande Kvittera

• Avbrott i processen Kvittera 

• Administrativt meddelande externt/internt Skapa – SparaSänd / Kvittera - Svara

• Mötesbokning Fyll på deltagare alternativt Skapa

Hänvisning i dokumentet                    Hänvisning med utföraråtgärd
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Boka möte

1. Klicka på fliken Möte 

2. Klicka på Nytt möte

3. Efter överenskommelse om mötestid skriver sjukhuset in datum, tid och mötesform; fysiskt möte, 

distansmöte via telefon eller distansmöte online (videomöte). 

4. Vid videomöte genereras Länk till videomöte och Konferensid genom att klicka på Hämta Skypeinfo

5. Klicka på SparaSänd

6. För att delta i videomöte, klicka på ”Gå till videomöte” 

7. Lägg till förslag på deltagare till mötet 

8. Efter mötet fyller varje part i namn på de som deltog i mötet

För vidare information om distansmöten se http://www.vastkom.se/gits/samsa/distansmote
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Förberedd vårdbegäran
Samtycke

En förberedd vårdbegäran skapas i förväg för att personuppgifter skall finnas tillgängliga när en Vårdbegäran ska 

skapas. Förberedd vårdbegäran ligger utanför ärendet och kan inte läsas av sjukhus eller primärvård.

För att påbörja en Förberedd vårdbegäran krävs att personen är registrerad i SAMSA. 

1. Klicka på Förberedd vårdbegäran.

2. På höger sida öppnas ruta med Samtycke till förberedd vårdbegäran

3. Klicka på Registrera nytt samtycke och fyll i fälten.

4. Här kan även samtycke till NPÖ registreras

5. Klicka på      för att spara 

Bild 1(2)
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Förberedd vårdbegäran

6. Klicka på Förberedd vårdbegäran efter att samtycke är 

registrerat.

7. Klicka på Redigera

8. Fyll i om information om personens insatser, hälsotillstånd mm. 

9. Fyll i Aktivitet och funktion där patientens nedsättning av förmågor bedöms, 

samt datum när bedömningen gjordes

10. Klicka på Spara

Kan vid behov redigeras och sparas på nytt och det är viktigt att ändra datum vid uppdatering 

Bild 2(2)
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Vårdbegäran

Vårdbegäran sänds från kommun eller primärvård till sjukhusets akutmottagning. Vårdbegäran kan även sändas    

från kommun till primärvård

1. Klicka på Meddelanden och ställ muspekaren på Vårdbegäran

2. Finns en Förberedd vårdbegäran kan valet Använd förberedd vårdbegäran göras. 

3. Klicka annars på Vårdbegäran

4. Registrera Samtycke och klicka på Vårdbegäran igen

5. Lägg till medverkande sjukhuspart genom att använda      . Primärvårdspart sätts automatiskt till individens 
listade vårdcentral. När huvudinkorg är vald lägg till annan aktuell medverkande kommun-part 
t.ex. Ä-bo, HSV så att notifieringar går dit (se lathund Generell)

6. Klicka på Kontakter

7. Skriv in patientansvarig eller tjänstgörande sjuksköterska med tillgängligt telefon-/faxnummer, även jourtid. 

Flera kontakter kan anges genom att trycka på 

8. Klicka på  för att spara

Bild 1(2)
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Vårdbegäran 
Bild 2(2)

I Vårdbegäran beskrivs Aktivitet och funktioner, samt annan betydelsefull information avseende 

personen före ankomst till sjukhuset, habitualtillstånd. I rutan Vidtagna åtgärder anges t ex om 

läkarkontakt tagits.

9. Fyll i Vårdinitiativ, om personen har hemsjukvård, Boendeform och Orsak till vårdbegäran. Här   

kan även anges vilka insatser personen har, ex. hemtjänst, larm

10. Fyll i Aktivitet och funktion där patientens nedsättning av förmågor bedöms, samt datum när 

bedömningen gjordes 

11. Klicka på SparaSänd
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Meddelande till vård och omsorg

Föregås i regel av en vårdbegäran från kommun eller primärvård men kan även sändas med patientens 

samtycke av sjukhuset utan föregående meddelande. Meddelandet kan även aviseras från 

Primärvård/VC/Jourmottagning till kommunen.

Bedöms patienten inte vara behov av slutenvård aviseras Meddelande till vård och omsorg av

akutmottagningen till kommun och primärvård.

1. Kvittera

Om patienten sedan tidigare har kommunala insatser måste sjukhuset meddela kommunen via en

telefonkontakt att patienten skickas hem.

Kommunen avslutar därefter ärendet, se sid 19

1
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Inskrivningsmeddelande

Aviseras från sjukhus då patienten läggs in på avdelning

1. Datum för planerat utskrivningsklar visas nu i procesståget och kvarstannar här tills den enskilde 

blivit utskrivningsklar

2. Fyll i Kontakter (kommer upp automatiskt på höger sida när ärendet öppnas med denna vy)

3. Klicka på 

4. Fyll i ansvariga i kommunen med tillgängliga telefon-/faxnummer och eventuellt även jourtelefon.                          

Flera kontakter kan anges

5. Klicka på      för att spara

6. Kvittera
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Planering

1. Klicka på ärendet i Inkorg (alt. i Översikt, se lathund Generell) för att få upp meddelandet Planering

2. Information rörande den enskilde och dennes nuvarande status finns att läsa under fliken Patient

3. Information rörande ansvarsfördelning mellan de som planerar finns att läsa under fliken Ansvar

4. Kvittera

5. Planering förblir gul i procesståget under hela ärenden för markera att planering pågår under hela 

vårdtiden, från Inskrivning till Utskrivning

Bild 1(3)
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Planering

6. Klicka på Redigera

7. Påbörja planering och diskussion genom att fylla i fliken Ansvar med aktuella frågeställningar och beslut. Kommunen 

fyller i under rubriken Kommunen ansvarar för.

8. Fälten i Planering kan uppdateras flera gånger

9. Klicka på SparaSänd

Planering pågår under hela vårdtiden, från Inskrivning till Utskrivning

Bild 2(3)
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Planering

11. Fält som uppdaterats sedan senaste versionen markeras med grön text

12. Klicka på rubrikerna för att få upp historik för sökordet

13. Om fältet ”Samordnad individuell planering(SIP) skall genomföras” är satt till ”Ja” av den landstingsfinansierade 

öppna vården så skickas en kallelse till SIP av öppenvården till berörda parter.

För hantering SIP, se separat lathund för SIP

Bild 3(3)
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Checklista

1. Klicka på Checklista

2. Gå igenom checklistans innehåll

3. Verifiera att informationen är mottagen och insatser säkrade genom fylla i fälten under 

”Kommunen ansvar för att:”

4. Om komplettering av information krävs bockas fälten ”komplettering krävs” och i kommentarsfältet 

skrivs vad som saknas. Komplettering av nödvändig information kan även begäras genom att sända ett 

Externt Administrativt meddelande 

5. Fyll i fälten under rubriken ”Hemgångsplanering” när planering rörande hemgången är klar
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Utskrivningsklar

Utskrivningsklar sänds då den enskilde är utskrivningsklar och ska kunna lämna slutenvården så snart som möjligt. 

Kan ej dateras bakåt eller framåt i tiden.

Då utskrivningsklar sänts så försvinner planerat utskrivningsklar från procesståget

1. Kvittera

1
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Utskrivningsmeddelande

Utskrivningsmeddelande sänds när den enskilde lämnat slutenvården

1. Kvittera

Ärendet avslutas av kommunen senast dagen efter att den enskilde skrivits ut, se ”Avsluta ärende” sid 19

1
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Avbrott i processen då Utskrivningsklar inte 
sänts

Om Utskrivningsmeddelande är sänt eller lagt som utkast kan inte Avbrott i processen göras.

Avbrott i process när patienten inte varit utskrivningsklar sänds endast om den enskilde avlider eller 

inte vill fortsätta processen.

1. Avbrottet notifieras i Inkorgen

2. I meddelandet syns orsak till avbrottet

Kommunen avslutar ärendet om inte sjukhuset gör det i samband med avbrottet, se bild 19.

1
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Avbrott i processen då Utskrivningsklar sänts

Avbrott i processen används om utskrivningen fördröjs eller avbryts av någon

anledning t.ex. förändrat tillstånd, avliden, patienten vill inte fortsätta processen eller smitta på enheten.

1. Nytt planerat utskrivningsklardatum visas i meddelandet och i procesståget

2. Meddelande Utskrivningsklar makuleras alltid direkt vid Avbrott i processen. I och med detta meddelande stoppas 
beräkningen av betalningsgrundande dagar och fortsätter när den enskilde blir utskrivningsklar igen.

3. Kvittera

Kommunen avslutar ärendet i de fall patienten har avlidit eller då patienten själv väljer att inte fortsätta

Processen, se bild 19.
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Avsluta ärende

När ett ärende avslutas låses alla ingående meddelanden. Det är då inte möjligt att 

exempelvis redigera eller kvittera. 

1. Håll muspekaren över Ärende. Klicka på Avsluta ärendet. Ärendet kan avslutas när 

som helst i processen

2. När ärendet är låst är processtegen gråmarkerade och det står att Ärendet är låst

3. Det går att Aktivera ärendet igen
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Synpunkter och påpekande på denna Lathund 

skickas till 
info.samsa@vgregion.se

mailto:info.samsa@vgregion.se

