
 

 

Minnesanteckningar Styrgrupp IT i Väst – SITIV – 2017-06-15 

 

Närvarande: 

Patrik Mattsson (ordf) 

Helena Söderbäck  

Karl Fors  

Ante Baric (ersätter Lisbeth Nilsson) 

Thomas Jungbeck 

Linn Wallér 

Göran Ejbyfeldt 

Ragnar Lindblad 

Tore Johnsson 

 

Föredragande: 

Jan Carlström (punkt 10) 

 

Frånvarande: 

Håkan Sundberg  

Joakim Svärdström  

Per-Olof Hermansson   

Marie-Louise Gefvert  

Lisbeth Nilsson 

 

 

Agenda: 

 

1. Ordförande Patrik Mattsson hälsar alla välkomna 

 

2. Dagens agenda godkändes, en övrig fråga anmäldes enligt nedan. 

 

3. Föregående anteckningar godkändes. 

 

4. Offentliga rummet (Tore Johnsson)   

Förra året så kom iden upp om att söka arrangörskapet av det offentliga rummet. 

SKL var positiva till detta och 2018 kommer konferensen till Göteborg. SKL 

driver arbetet och Ellen Bergbom är vår projektledare. Gothia Towers bokat 23-

25 maj 2018. Seminariespår med ca 50 seminarier och utställningsdel planeras. 

Tore lyfter frågan om 2018 års kommundialogmöte kan förläggas till Offentliga 

rummet. En programkommitté bildas och har sitt första möte i september. Ante, 

Karl och Tore deltar i kommittén. Första gången som ansökan kommer från 

samverkande parter.  
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5. Handlingsplan SITIV (Karl Fors) 

Karl har sammanställt de remissvar som kommit in på handlingsplanen och dragit 

slutsatser av dessa i presentationen. Projekten som listats i handlingsplanen är att 

se som exempel och inte konkreta förslag på projekt som skall genomföras.  

 

GITS behöver ha rollen att hålla ihop. Vad behövs förutom det som redan finns?  

 

Planen kan utifrån Karls presentation godkännas. 

 

6. Framtidens vårdinformationsmiljö. (Ragnar Lindblad) 

Följer tidplan, kvalitet och budget. Upphandling är det viktigaste av det som 

pågår nu. 

Informatik och verksamhetsprojektet etableras innan sommaren som det ser ut nu. 

Tekniksidan har i uppdrag att se på förutsättning för test och utbildning av nytt 

system. 

Status upphandling: Efter annonsering valt dialogleverantörer. Formell dialog 

börjar efter semesterperioden och pågår resten av året. Tilldelningsbeslut planeras 

till sommaren 2018. 

 

7. Vårdsamverkan Västra Götaland (Thomas Jungbeck) 

Mötet 29 maj: Vvg har gett uppdrag åt SITIV att hantera frågan om IT-stöd till ny 

betalningsansvarslag enligt överenskommelsen som skall träffas. 

Uppdragshandlingen skall enligt tidplanen beslutas vid nästa möte i vvg. 

Troligtvis är det i september.  

Viktigt att ställa krav på systemleverantören att få fram lösning snabbt. En 

implementeringsgrupp skapas, i gruppen behöver representant från SAMSA vara 

med.  

 
8. Kommunikationstorget (Karl Fors) 

Kommunikationstorget används för SAMSA. Vi har varit avtalslösa ett antal år 

men en nationell upphandling av Sjunet gör att det ramavtal nu finns. Gamla 

kommunikationstorget kommer därför bytas ut mot nya kommunikationstorget. 

9. SAMSA 

a. Användarupplevelse (Linn Wallér) 

Se presentation. 

b. Support (Linn Wallér) 

Se presentation. 

 

c. Projekt ”Ersätta fax av epikriser med NPÖ” (Linn Wallér) 

Se presentation 
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10. Uppdrag att anpassa IT-tjänsten SAMSA i linje med förslag till överenskommelse och 

gemensam riktlinje för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (Jan Carlström) 

Belsut: SITIV är överens om att Vårdsamverkan Västra Götaland (vvg) fortsatt äger frågan 

och att en uppdragshandling tas fram av bland annat GITS och presenteras för vvg. SITIV 

skickar särskilt med att det är viktigt att rutin, IT-system och överenskommelse hanteras 

samlat och hålls ihop.  

Privata vårdgivare och privata utförare av omsorg måste hanteras. Det är oklart om detta 

tagits om hand. Detta perspektiv behöver komma med i uppdragshandlingen som tas fram. 

 

11. Övrig fråga, Inera som SKL-bolag 

Inera är nu ett SKL-bolag. Kommuner blir delägare allt eftersom de köper de 

aktier som krävs. Västkom har rekommenderat länets kommuner att se positivt på 

erbjudandet om att köpa aktierna i Inera. Göran och Ragnar är medlemmar i 

Ineras programråd. 2 representanter från regionen och 2 från kommunerna 

kommer troligtvis erbjudas plats i programrådet. SITIV diskuterade hur vi i 

Västra Götaland kan arbeta regionalt med nationell samverkan. Kan exempelvis 

SITIV ha en framtida roll i detta? SITIV återkommer till frågan längre fram. 

12. Mötet avslutas 

Nästa möte den 5 oktober 2017. 

 

 


