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Anteckningar SSVIT 20180919 
 

Deltagande: 
Jan Malmgren 
Tomas Fellbrandt 
Joakim Svärdström 
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Lisbeth Nilsson 
Thomas Jungbeck 
Karl Fors 

Föredragande: 
Rosanna Björklund 

Frånvarande: 
Peter Lönn 
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg 

 

2018-09-19. kl. 09.30-12.00  
Lokal: Regionens hus GR, Södra hamngatan 37-40, Göteborg.  

 
1. Mötets öppnande  

Jan Malmgren hälsas välkommen till gruppen. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes. Representation för Göteborgs stad lades till övriga frågor. 
Anteckningar från föregående möte godkänns.  
 

3. Välfärdscentrum i VG  
Rosanna Björklund presentaterar det koncept som är under framtagande och förankras/testas 
med ALVG, eHälsogrupper, socialchefsrepresentanter. Konceptet innebär en länsgemensam 
organisation med kunskap, upphandling och tillhandahållande av teknisk plattform.  
 
Noteringar från diskussionen 
- VGR är erbjudna att visa intresse. Återkoppling förväntas på SITIV i em. Tydlig relation 

finns till samarbetet kring hjälpmedel 
- En känsla finns att detta skulle kunna vara kommunernas FVM. Medborgarna har inte 

förståelse för att vi inte motsvarar deras/vårt behov 
- Vi kanske måste börja, för att senare låta VGR haka på. Om inte VGR är en part. Då är det 

tveksamt om vi ska göra det. 
- Att bygga vidare på en befintlig struktur/organisation är fördelaktig, tidsmässigt. Utifrån 

det är det positivt att VGR är delaktiga 
- Vem har behovet, vem har efterfrågat? Vi har tidigare inte riktigt lyckats styra marknaden, 

vi ska inte ha en övertro på vad vi kan åstadkomma 
- Det är viktigt att höja kunskapsnivån 
- Mediapoolen är också en gemensam (ej GR) organisation som skulle kunna nyttjas 
- Mindre kommuner behöver stöd att komma igång, kan vi stödja det? 
- Mod och proaktivitet. Vi måste våga driva edge-frågor, tydlighet behövs dock i 

beslutsunderlag 
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Beslut 
Frågan prioriteras bland eSamordnarna. Förankring och dialog erbjuds kommunerna via 
projektledaren. 

 
 

4. FVM – framtidensvårdinformationsmiljö 
Thomas Jungbeck beskriver att beslutsunderlag är under framtagande. Grundavtal ska 
tecknas, för att kommunerna sedan kunna avropa option. Presskonferens om tilldelningsbeslut 
hålls kommande fredag. Kommunerna får kort tid på sig att ta beslutet, ett beslut som skulle 
kunna vara på politisk nivå. Ofta tar kommundirektörer beslutet.  
Kommande Implementeringsorganisation är inte fastställd, Socialhandläggarna på 
kommunalförbunden är delaktiga i hur kompetens ska tillsättas och förankras. 
För genomförandet kommer regional koordination och spetskompetens motsvarande fem-sex 
personer behövas. En tydligt relation finns med kompetenserna i vårdsamverkan.  
Vi ska formulera en samarbetsmodell, tillsammans med leverantör.  
Fyra konferenser har delregionalt hållits kring FVM. Drygt 200 deltagande. Tillfällena har varit 
uppskattade. 
 
Noteringar från diskussionen 
- GBG är införstådda att FVM kommer påverka, även om man inte har option för elevhälsa 

och HSL journal 
- Frågan behöver förankras i socialchefsgruppen. 
- Varje kommun behöver utse en implementeringsansvarig 

 
5. ESF projektet DiREKT  

DiREKT är ett kompetensutvecklingsprojekt som VGR bjudit in kommunerna till. VästKom 
deltar i styrgrupp. Projektansökan på 25 miljoner har godkänts och förankring sker med 
huvudmännen angående hur och om de vill delta i projektet. 
 

 
6. Långsiktig plan 

Karl Fors beskriver att SSVIT på föregående möte efter diskussion tog beslut om att gå vidare 
med förslag på regional kraftsamling med inriktning på arbete med VGR. Underlag har tagits 
fram för att kunna förankra frågan fram tills detta möte. SSVIT:s rekommendation på 
långsiktig plan behöver behandlas i VästKoms styrelse. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Hälso- och sjukvård i samarbete med VGR, det är det vi ska jobba med. Vi ska använda 

resurserna till att arbeta med VGR i projekt likt FVM  
- För att klara VGR satsning måste vi också lägga kraft på arbetet mot/med våra kommuner, 
- I Boråsregionen har nytta skapats av e-kontor och viljan är behålla detta arbete.  Arbetet 

mot VGR är också viktigt. Vi behöver båda! 
- Vi måste fortsätta arbeta med digitaliseringsfrågor. Vi behöver arbeta på samma nivå, 

delregionalt, men också satsa på arbetet mot VGR (FVM) 
- Göteborgs stad är inte de som får mest nytta av att göra båda satsningarna 
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- Viktigt att översyn görs av roller, så att det finns klara förväntningar på vad respektive aktör 
kan ta ansvar för. 
 

Beslut 
Karl Fors gör en ekonomisk kalkyl, med utgångspunkt på kraftsamling VGR. En kraftsamling 
som innefattar en fortsatt satsning på delregionala resurser kompletterat med ytterligare 
resurser på regional nivå.  
 

 
7. Inför SITIV 

Agendan till SITIV diskuteras. 
 

 
8. Kortare statusrapporter 

8.1. Aktuell status Ineras programråd 
Kommande möte innehåller nästan uteslutande informationspunkter 

8.2. Kommunikationstorget  
Nya kontaktpersoner har gjort att arbetet stannat av. Länssamordnaren har haft svårt att 
prioritera arbetet. Uppföljning för att få aktuell status planeras. 

8.3. Kalenderfederation i VG 
Över 20 kommuner och kommunalförbund har öppnat upp för kalenderdelning, ett sätt att 
förenkla mötesbokningar mellan medarbetare i olika organisationer. Uppföljning för att få 
aktuell status planeras. 

8.4. DIGG 
Ny myndighet för digitalisering invigd i Sundsvall. 

 
9. Övriga frågor 

9.1. Representation från Göteborgs stad. 
Göteborg önskar få delta i gruppen med en ytterligare representant. 
 
Beslut 
SSVIT godkänner att Göteborg kan närvara med två representanter på SSVIT. Ytterligare 
kontaktperson meddelas Karl Fors.  

 
10. Punkter till nästkommande möte 
 
11. Avslut 
 

Anteckningar förda av 
Rosanna Björklund och Karl Fors 


