
Det nuvarande IT-stödet 
KLARA SVPL vars avtalstid 
passerat ersätts av den web-
baserade IT-tjänsten SAM-
SA. I samband med krav- 
ställandet tryckte upphand- 
lingsgruppen på det som 
allmänt kallas användbar-
hetsfrågor. Därför har det 
i upphandlingen  funnits 
ett stort fokus på dessa frå-
gor och målet är att SAMSA 
ska vara mer användarvän-
ligt. En enkät rörande an-
vändbarhet kommer inom 
kort att skickas ut till ett 
slumpvist urval av KLARA 
SVPL-användare för att un-
dersöka hur den befintliga 
IT-tjänsten uppfattas. Resul-
tatet blir en grund i dialog 
med leverantören för att 
förbättra användbarheten.

Smidig övergång
Det kommer fortsatt vara 
samma leverantör, Cerner, 
för det nya IT-stödet SAM-
SA, som tidigare tillhan-
dahållit KLARA SVPL. Det 
innebär att den information 
som redan lagrats, exem-
pelvis patient- och ärende- 
information, finns tillgäng-
lig i samma databas och gör 
övergången till SAMSA smi-
dig.

Nyheter 2017-2018
Under innevarande år kom-
mer SAMSA motsvara de 
funktioner som redan idag 
finns i KLARA SVPL men 
med förbättrad användar-
vänlighet. Det är först un-
der 2017-2018 som  en del 
nyheter kommer märkas av, 

bland annat fokus på Sam-
ordnad individuell plan, SIP.

Projektgrupp införande
Kontaktpersoner från länets 
vårdsamverkansområden är 
utsedda av ordförande i de 
delregionala samverkangrup-
peringarna och godkända av 
styrgrupp SVPL. Projekt-
gruppen har en fördelning 
av representanter från både 
primärvård, sjukhus och 
kommun och är fördelade 
inom  olika yrkesroller. Re-
presentanterna har dessutom 
god kännedom om rutiner 
för samordnad vård- och om-
sorgsplanering då man också 
ser att det behövs en kom-
petenshöjning ute i verk-
samheterna för att arbeta 
enligt fastslagen rutin. 
 För att optimera infö-
randearbetet och minimera 
belastningen på de resurser 
som representerar verksam-

heten kommer projektet att 
arbeta utifrån olika fokus- 
områden. Mindre arbets- 
utskott kommer arbeta med 
sina specifika fokusområden 
men också samverka med öv-
riga utskott. Denna fördelning 
blir effektiv och det blir även 
enklare att planera in när de 
olika resurserna behövs bäst.

Utbildning i SAMSA
Utbildningar kommer att 
genomföras vid olika tillfäl-
len under införandeprojek-
tets gång, se preliminär tids-
plan nedan. Dels kommer 
ovannämnda projektgrupp 
utbildas och därefter utbil-
das särskilda SAMSA-utbil-
dare. Dessa utvalda utbil-
dare utses av delregional 
närvårdsamverkan för att 
slutligen utbilda samtliga 
uppemot 10 000 användare 
i anslutning till införande i 
slutet av november 2016.

Ny version av IT-stöd för samordnad  
vård- och omsorgsplanering införs 2016

I december 2015 tecknades avtal med leveran-
tören Cerner och därmed är införandet av det 
nya webbaserade IT-stödet SAMSA igång.

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.)

Oktober
Pilotdrift  
i ett mindre 
område under 
max 4 veckor.

29 nov
(preliminärt)

Det nya 
IT-stödet 
SAMSA  
införs.
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