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ANTECKNINGAR FRÅN SAMMANTRÄDE 

Tid: Onsdagen den 19 september kl. 13.00-16.00 

Plats: Regionens hus, Södra hamngatan 37-41, Göteborg. Lokal: Kosterhavet 

 

1. Mötets öppnande  
Anette Falkenrot och Jan Malmgren välkomnas som nya deltagare i SITIV 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes.  
Till övrig fråga lades:  representation Göteborgs stad  

 
3. Föregående anteckningar  

Lades till handlingarna 
 

4. Ledningsstruktur SITIV 
Karl Fors informerar att utvärdering av SITIVs uppdragshandling har påbörjats. Underlag 
avses tas fram till kommande möte.  
 
ESF-ansökan Digital kompetens - DiREKT 
Anette Åquist Falkenrot informerar om kompetensutvecklingsprojektet DiREKT. 
DiREKT har fått cirka 25 miljoner av ESF. Projektägare är Annette Falkenrot. Karl Fors 
finns med i styrgrupp för kommunernas del. 



 

 

Planeringsfas pågår. Avsikten är att utbilda metodledare som sedan kan utbilda 
medarbetare. Projektet har relation till FVM-projektet. Önskan är att genomförandet av 
projektet kan ske decentraliserat. Metodledare finansieras när de utbildar, men inte när 
de själva blir utbildade. Deltagare/studenter deltar preliminärt vid 6 tillfällen. Önskan är 
att SITIV kan vara referensgrupp för projektet. 
 

 
5. Stående punkt: Nationell struktur - Inera 

5.1. Inför kommande möte 
Karl Fors och Göran Ejbyfeldt beskriver agendor till kommande programråd för 
Inera. Programråden kommer hållas separat, på olika dagar 
 
Noteringar från diskussionen 
- Varför ska parterna etablera två arkitekturråd nationellt? 
- Ägarperspektivet i förvaltarorganisationerna behöver ses över 
- I november kommer gemensamt möte hållas med de båda programråden 
- Bra att lyfta de nationella frågeställningarna i SITIV 
- Nationellt behöver man samarbeta mer över huvudmannagränserna 

 
Beslut 
Företrädarna tar med sig inkomna synpunkter från diskussionen.  

 
 

5.2. Ställningstagande eArkiv 
Karl Fors beskriver intresset från Västra Götalands kommuner, på Ineras fråga kring 
eArkiv. Se bilder. 

 
 

       
 
 
 
 



 

 

6. Projektledare/Förvaltare för informationssäkerhetsprojekt 
Tore Johnson beskriver att ny förvaltare/projektledare för 
informationssäkerhetsprojektet (www.vgregion.se/infosak2020) behöver rekryteras till 
kvartal 1 2019. GITS har varit påtänkt som förvaltningsorganisation. Diskussion förs 
angående om GITS är relevant utförare redan i detta läget. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Det är viktigt att GITS gör rätt saker och att det inte bli en slasktratt 
- VGR har en egen organisation för informationssäkerhet. Enheten för säkerhet och 

beredskap (ESB), skulle de kunna ta ett ansvar för frågan? För utförande eller 
samverkan? Personer från ESB går idag kursen. Rollen ska inte ta över ansvar utan 
stödja och hålla ihop informationssäkerhetsfrågorna för kommunerna och VGR.  

- Frågan är i dagsläget en organisationsfråga, som inte brådskar. Hantering senast 
kvartal 1 2019 

 
7. Projektledare för arbetet med SIP – samordnad individuell plan (bilaga) 

I det gemensamma arbetet för psykisk hälsa behöver arbetet kring SIP (samordnad 
individuell plan) utvecklas. Finansiering finns för resurs och placering önskas bli inom 
ramen för GITS då det redan idag finns ansvar för SIP-process inklusive förberett IT-
stöd. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Verksamheten behöver operativt stöd, inte bara strategiskt. Klarar verksamheterna 

att svara upp mot uppdraget? Verksamheterna behöver stöd 
- Utbildning behövs kring vad som SIP är, vad kan det användas till osv. SIP-

utbildningar och rekommendationer behöver ses över 
- Kan det vara 2 personer, en från VGK en från VGR? 
- Tror vi att vi vill ha kvar denna rollen efter projektets avslut? För att kunna erbjuda 

tydliga anställningsförhållanden 
- Uppdragshandlingen behöver förtydligas 

 
Beslut 
Anette och Thomas får på delegation av SITIV besluta om uppdragshandling och 
organisatorisk placering.  
 
 

8. GITS 
8.1. statusrapport: Aktuellt GITS 

 
Noteringar från diskussionen 

- Utmanande med samverkanslösningarna, när del av samarbetsparterna också är 
utförare 

- GITS har en budget i balans, ett överskott förväntas  
- Vill man få koll på personuppgifter som lagrats ostrukturerat, då kan man nyttja den 

tjänst som Digitaliseringsrådet varit med och tagit fram: 
http://www.sambruk.se/varauppdrag/gdprinventeringmedstodavai.4.1dca6d7215b8
ce27c9541ce.html  

8.2. statusrapport: SAMSA 



 

 

 
Noteringar från diskussionen 

- Viktigt med uppföljning och aktivt stöd i för att få till vårdplaneringar via video 
- Behöver vi lägga mer pengar på fortbildning för all verksamhetspersonal? 

  
Beslut:  
Önskar är att FVM följer införandet av nya SAMSA, för att dra lärdomar i utbytet av 
rutin och system som sker 25 september 

 
8.3. statusrapport: SITHS 

 
Beslut:  
SITIV AU har tagit beslut på att ta kostnader (300 000) för beställningssystem för 
kortutgivning, omfördelning inom befintlig budget. 
se underlag: 
 
 
8.3.1. Regional IDP (proof of concept) 

En nationell tjänst håller på och tas fram, motsvarande den funktionalitet som 
den regionala skulle uppnå. Arbetet läggs med vilande, tillsvidare. 
 

Beslut: 
Ett möte bokas in med Anette, Göran, Linn, Karl, med flera. För att diskutera hur vi 
ska hantera infrastruktur nationellt/regionalt – vid gemensamma tjänster.  
 
 

8.4. statusrapport: NPÖ/sluta faxa projektet 
 
Noteringar från diskussionen 

- Vad är status kring läkemedelslistan, när epikriser inte faxas? 
 
9. Info: Elevhälsa i fokus  

Fortsatt oklart kring finansiering. 
 
10. Statusrapport/logg 

10.1. FVM  
Beslut 
GIP (gemensam informationsplattform) presenteras på kommande SITIVmöte.  
Karl Fors kontaktar John Peterson. 
 

10.2. VVG  
Beslut: 
Uppföljning behöver ske av den övergång som skedde för förvaltare för websesam, 
från GITS till Samordningskansliet för hjälpmedel 
 

10.3. Välfärdscentra - Välfärdsteknik/medicintekniska hjälpmedel i vardagsmiljö 
Beslut 
Karl skickar ytterligare underlag till VGR för intern förankring och ställningstagande  



 

 

 
 

11. Öppen data  
Tore Johnsson beskriver det arbete som görs inom Digital Agenda, en förstudie kring 
öppen data. Återkoppling på frågan ges till SITIV under kvartal 1. 
 

 
12. Övriga frågor 

12.1. Representation, GBGs stad 
Göteborgs stad önskar delta med en ytterligare företrädare i styrgruppen. 
 
Beslut 
SITIV godkänner att Göteborg deltar med två representanter. 
 

12.2. Satsning före/efter Vitalis 
Anette Falkenrot beskriver at VGR kommer synas och satsa mer på kommande 
Vitalis, än tidigare år. 

 
13. Förslag på frågor till kommande möte/logg 

13.1. AllAgeHub 
13.2. Projektportfölj/Process för nya uppdrag (Karl)  
13.3. Förvaltningsmodell  

 
 


