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In- och utskrivning i kommunal primärvård, via IT-tjänst 

SAMSA 

Vid in- och utskrivning i kommunal primärvård ska Vårdbegäran i IT-tjänst 

SAMSA användas. Detta gäller även för de patienter som normalt besöker 

vårdcentralen men efter överenskommelse i enskilda fall utför kommunen hälso- 

och sjukvårdsinsatser.  För att kommunen ska kunna göra en bedömning kring 

eventuellt beslut om kommunal primärvård behöver Vårdbegäran vara fullständigt 

ifylld.  

För beslut om kommunal primärvård gäller; 

• Att den enskilde inte klarar att ta sig till mottagning utan större svårigheter 

och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att 

vården ges i den enskildes hem.  

• Att den enskilde med behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder eller 

diagnos, kan ges med bibehållen patientsäkerhet i den enskildes hem. 

 

När behovet av kommunal primärvård upphör ska kommunen via en Vårdbegäran 

informera regional primärvård en sammanfattning av vården samt informera om 

fortsatta behov och insatser.  

 

Regional primärvård initierar inskrivning i kommunal 

primärvård 

Efter överenskommelse med den enskilde registreras samtycke för både IT-tjänst 

SAMSA och NPÖ. Vårdcentral eller rehab skapar en Vårdbegäran och lägger till 

aktuella parter som ska medverka i ärendet. Vårdbegäran fylls i enligt checklista 

och kompletterande handlingar faxas samtidigt. Vårdbegäran sänds till 

kommunens huvudinkorg efter samtycke av den enskilde. 

Kommunal primärvård fyller i aktuella kontaktuppgifter och kvitterar 

meddelandet, bedömer utifrån vårdbegäran om inskrivning är aktuellt.  

Skyndsamt lämnas svar via Externt administrativt meddelande.   

Det administrativa meddelandet skall innehålla:  

• Komplettering av uppgifter som önskas  

• Datum för start av insatser vid godkännande  
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• Avslag 

• Socialsekreterare/handläggare kompletterar vårdbegäran med de insatser 

som den enskilde har på beslut. 

Regional primärvård kvitterar i IT-tjänst SAMSA och svarar i det administrativa 

meddelandet att informationen är mottagen. Vårdcentral eller rehab ansvarar för 

att informera den enskilde och/ eller närstående vid avslag till inskrivning. 

Kommunal primärvård ansvarar för att avsluta ärendet i IT-tjänst SAMSA, samt 

ansvarar för att meddela den enskilde och/eller närstående vid inskrivning i 

kommunal primärvård.  

 

Kommunal primärvård initierar utskrivning  

Kommunal primärvård skapar en Vårdbegäran och lägger till aktuella parter som 

ska medverka i ärendet. Efter samtycke från den enskilde läggs även stöd och 

omsorg till i ärendet för att socialsekreterare/handläggare ska kunna komplettera 

vårdbegäran med de insatser som den enskilde har på beslut. Vårdbegäran fylls i 

utifrån checklistan samt ska innehålla; 

• Datum för avslut av insatser tidigast närmaste vardag 

• Sammanfattning av vården 

• Informera om fortsatta behov och insatser 

• information om vald rehab mottagning 

 Kompletterande handlingar överförs 

 

Regional primärvård kvitterar meddelandet i IT-tjänst SAMSA senast vardagen 

efter att kommunen skickat meddelande om utskrivning. 

Kommunal primärvård avslutar ärendet i IT-tjänst SAMSA samt informerar den 

enskilde om utskrivning från den kommunala primärvården 

 

Lathund för IT-tjänst SAMSA finns på hemsidan  

 

 

 

http://vastkom.se/129/gits/samsa/utbildning---lathundar.html
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Checklista vad som ska skrivas under vilken rubrik i Vårdbegäran i SAMSA.  

Rubrik i SAMSA Innehåll i textrutan enligt IT-tjänst  SAMSA 

Fliken Kontakter Fyll i samtliga vårdkontakter. 

Patientadministration Fyll i den enskildes egna kontaktuppgifter, för närstående och fast vårdkontakt 

eventuell vistelseadress 

Vårdinitiativ Enligt flervalslista, remitterande hälso- och sjukvårdsproducent 

Boendeform Enligt flervalslista 

Kommentar till boendeform Exempel växelvård, vistas på korttid eller bor hos anhörig  

Inskriven i hemsjukvården  Bocka i ja eller nej 

Orsak till vårdbegäran Exempel såromläggning, provtagning, kateterskötsel och träning i hemmet 

Vidtagna åtgärder Genomförda åtgärder före ankomst till vårdinrättning 

Patienten har följande insatser Välj de alternativ som är kända 

Hälsotillstånd Patientens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande som påverkar patientens 

vardag 

Aktivitet och funktion Fyll i det som är känt. Utgå från personens normaltillstånd. Kommentera i 

fritext och vem/profession som har gjort bedömningen  

Medsänt Vad patienten har med sig till vårdinrättningen 

Dosdispenserade läkemedel 

Läkemedelsövertag 

Bocka i ja eller nej 

 


