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Deltagare 

Torbjörn Svedung, Ingemar Ros, Peter Jonsson, Göran.Westerlund, Fredrik Nilströmer, Christian 
Bonfré (från 11:30), Karl Fors, Ann-Charlotte Klarén, Ingela Johansson, Fredrik Holm, Sara Hermann, 
Johan Kjernald, Rosanna Björklund. 

Efos, mobilt efos 
Kort om bakgrund: 

• 30 oktober lanseras Efos 
• En månad senare lanseras mobilt Efos 
• Alla mobila certifikat bygger på personnr 

Vad krävs egentligen för att kunna nyttja mobilt Efos? 
• en IdP (Identity provider) 
• Efos-kort för att kunna checka ut ett mobilt certifikat.  

Förutsättningar för ett genomförandeprojekt 
dvs om GITS tillhandahåller en regional IdP. En pilot har genomförts tidigare. 

• Start i oktober för att avslutas i mars 
• Kommunrepresentant kommer krävas 

Finansiering  
Förslag: den regionala IdP ska inte utgå från antalet inloggningar utan istället utifrån hur många tjänster som 
används samt hur många användare som använder tjänsterna.  

Vad är kommunernas alternativ om man inte använder sig av den regionala Idp:n? 
Nationell lösning (Inera) för att ansluta till Sambi - och komma åt nationella tjänster (begränsning). Det blir en 
egen lösning 

Varför ska vi göra det i regionen? 
• Begränsa metoder att använda i sin vardag 
• Vi får större inflytande i en regional struktur 
• Nationellt blir det bara gemensamma tjänster 
• Kostnadsdrivande för små kommuner om man inte gör det gemensamt. 
• För att vi skulle kunna komma igång 
• För att vi snabbt skulle kunna få till mobil inloggning SAMSA 
• Samarbete för anslutning SAMBI?  I detta fallet skulle då den regionala lösningen vara en 

underleverantör - inte ombud. 
Planerar du inte för ett mobilt arbetssätt i din kommun så kan man nog tycka att det inte är så viktigt med 
denna lösning. Men en drivkraft för ett mobilt arbetssätt är att detta är en del i omställningen VGR och process 
för in och utskrivning från slutenvård- all vårdplanering ska ske i hemmet. 

Eventuellt samarbete-  
VGR är inte varit intresserade av detta så hur ska lösningen driftas? Kostnaderna på Efoskorten kommer inte 
skilja sig från kostnaden för SITHS. 

Beslut: 
Ta fram en tydligare uppräkning med fördelar och nackdelar med lösningen och ställt mot de andra 
alternativen. 
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Strukturerad omvärldsbevakning (Johan Kjernald) 
info https://www.inera.se/digitalisering/arkitektur/strukturerad-omvarldsbevakning/  

SKL/Inera har tillsammans med ett antal kommunala IT-arkitekter, mfl, skapat en 3-årsplan kring nationella 
aktiviteter som behöver noteras.  

Vad tycker vi om innehållet och hur ska vi förhålla oss till den? Tanken är att detta arbete ska kunna tydliggöra 
detta på 3 års sikt. Syftet med sammanställning är bl.a att undvika dubbelarbete.  

Målgrupp; beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, arkitekter, strateger osv 

Diskussion om det finns ett behov att bygga vidare på underlaget i en regional kontext  Vad tycker vi om 
innehållet och hur ska vi förhålla oss till den? En enkät för detta finns nu på Dela digitalt. Förmedla gärna till de 
delregionala nätverken. 

Slutsatser från diskussionen 

• Bra som underlag -  dock behöver man också bilda sig en egen uppfattning om status etc 
• En del i omvärldsbevakning; bra att någon strukturerat det. 
• Vi får referera till den i olika sammanhang - nyhetsbrev osv 
• Gå gärna ut till andra grupper som socialchefer och kommunchefer och presentera listan 
• Vi skulle också kunna använda listan på våra möten. 
• Använda den regional och nationella listan som underlag  på ALVG och se vad är det som behöver 

förberedas 

Beslut:  
eSamordnarna kommer på nästa esamordnarmöte göra ett förslag på hur denna struktur kan användas på 
regionalnivå. 

Långtidsplan för digitaliseringsarbetet (Karl Fors ) bilaga 
Presentation av aktuellt läge i den regionala beslutsprocessen, dialog kring nuläget i den delregionala 
förankringen Förbundsdirektörerna hade ett möte kring detta innan sommaren. Här återför man frågan till 
SSVIT. Därför har inte heller bilagan gått ut delregionalt tidigare. 

Hur ser förankringsprocessen ut i de olika kommunalförbunden? 
• I GR är det lite oklart hur det har förankrats. 
• Skaraborg; e-råd och kommunchefsgrupp och e-råd igen. Skaraborg driver alternativ med kraftsamling 

VGR och förordar en ambitionsnivå 2 - som finns beskrivet i bilagan 
• Fyrbodal osäker hur förankring och dialog har varit. 
• BR: eLedningsrådet har behandlat frågan och driver frågan delregional satsning.  

Medskick från ALVG: 
• Fredrik N; Tänk kontinuitet. Vi måste ha en delregional satsning. Vi måste leva nära landsting, vi 

måste bevaka vad som händer nationellt. 
• Ingemar: Regionen är viktigt 
• Viktigt att rollerna blir tydliga - hur ser en eSamordnares uppdrag ut. 

Västfolket 
Tjänsten ska läggas ned. Kan ersättas med tjänst från Inera. Genom ansökan till tjänsten via GITS kan 
införandekostnad minskas. Ska frågan prioriteras? Tjänsten har erbjudits av VästKom å VGRs vägnar. 

Ska frågan prioriteras? 
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Diskussion om vilken roll ska VästKom ta i frågan i Västfolket? 

• Torbjörn; Handlar mycket om hur man förstår ute i kommunerna, t ex kring KIR och proCapita, 
kostnad mot Tieto. Kanske handlar lite om marknadsföring. Torbjörn tror vi ska släppa den och låta 
Inera marknadsföra detta. 

• Fredrik N; Alla leverantörer har möjligheter att få kommuninvånarinformation - kan vara svår att välja 
bort i vissa fall.  

• Ingemar; I Skaraborg är det ingen som kör Västfolket 

Beslut:  
Vi går ut med info om att Västfolket ska läggas ner och att det finns motsvarande tjänst att köpa från Inera. Vi 
lägger inte ner arbete på att jobba för en klustrad anslutning   

FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö (Karl Fors ) 
Turnén klar på torsdag. Då har man haft fyra konferenser. 

Utskick har gått till kommunerna för att lämna fullmakt för tilldelningsbeslut 

• 25 september fattar VGR tilldelningsbeslut 
• 8 oktober sista dagen att överklaga 
• 9 oktober skrivs ev avtal 

 Diskussion 
• Största frustrationen är att det inte går att prata så mycket kring lösningarna 
• Viktigt att varje kommun gör sin analys i förhållande till optionerna. 
• Viktigt att det är möjligt att utbyta information mellan olika system. 

Övrigt 
• GIP (projekt VGR "Gemensam informationsplattform") ska upp nästa ALVG 21/10 
• Öppna forum Skype där man som kommun kan delta finns anslagna på Västkoms hemsida. 
• Det kommer krävas resurser framöver från kommunerna när det gäller t ex hur ska en journal se etc, 

men det behöver bli lite mer konkret innan man kan gå ut med förfrågningsunderlag. 
• Sara är numera involverad i det projekt som finns kring informatik. 

Dynamiskt inköpssystem ”DIS” 
Fanns funktionalitet i Götene? Kompetensutvecklingsaktivitet ska planeras. DIS kräver ett systemstöd. Ingemar 
fick i uppgift att kolla om man kan använda sig av TenSign - viket man kan, men upphandlarna där var inte 
intresserade av detta i nuläget. 

Fortsättning  
• Fredrik; vår upphandlingsenhet har inte folk att titta på detta men det finns systemstöd för det i 

Visma (TenSign), det är metoder och arbetssätt som måste utvecklas. 
• Christian; inom eHälsa skulle vi kunna dra nytta av detta 
• Torbjörn; tror inte på konferens för då kommer fel personer - behöver pytsas ut på annat sätt. I små 

kommuner finns det inte upphandlare på samma sätt, ligger mer på förvaltningschefer. 
• Den upphandling som görs inom välfärdsteknik med SKL Kommentus - körs som DIS? Ann-Charlotte 

ska på möte om detta imorgon. 
• Konferens för upphandlare och inköpare; de måste tycka att det är en idé för dem? Vinklingen borde 

vara "Hur vår vi till en bra upphandling av välfärdsteknik". 

Utifrån intresset från verksamheter och de som gör upphandlingar så tror vi inte att frågan är riktigt mogen än 
- vi avvaktar med ytterligare aktiviteter. 

• Frågan har också koppling till erbjudandet kring välfärdscentrum 
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• Rosanna kontaktar Göteborg upphandlingsbolag för avstämning också. 
• Vi behöver bevaka SKL Kommentus upphandling av välfärdsteknik. 

Det krånglar när vi faxar med VGR (Ingela/Fredrik) 
Hur stort är problemet och hur ska vi agera?  

Problem i användningen av fax mot VGR - det funkar inte alls. Eg reservrutin - men fax används alldeles 
förmycket.  VGR-IT har sagt att det är respektive kommuns problem - men det är det inte alls. Hela regionen 
har problem med detta visar en kartläggning som gjorts. 

Frågor och slutsatser 
• Vi behöver få igång faxen till VGR. VästKom gör en skrivelse om detta till VGR-IT 
• Varför används faxen så mycket? Vi får genom detta arbete en kartläggning. Det finns också en 

kartläggning i Skaraborg som ett underlag till projektet med säker meddelandehantering. 
• Hur kommer det att VGR-IT stänger våra ärenden på detta sätt och inte tagit frågan på allvar? 

Beslut: 

Fredrik Holm sammanställer en statusrapport 

Ineras programråd 
Karl informerade om resultatet av intresseanmälan kring förstudie slutarkiv, mellanarkiv. Karl har nu skickat 
vidare till resultatet från VGK till Inera.. Ca 20 kommuner visar intresse för att Inera ska göra något kring e-
arkiv 

• Fredrik; räcker inte bara med att man har arkivarie/eArkivarie; verksamhetens kunskap är 
för låg. 

• Christian: frågorna bör vara med redan i t ex en upphandling. 
• Göran: Närarkiv - slutarkiv - en kedja som måste fungera 
• Ingemar; hur hantera avställning?  

 

Info: Inera förstudie analys "kommunernanas behov". Inera informerade om tänkt arbetssätt att träffa olika 
kommuner ute i landet. Bland annat åker Inera till Bengtsfors och träffar Markus Holm mfl i Bengtsfors. 
Rapport kommer troligen i höst. 

Info: SKL:   
WS kring behov av SKL struktur för dialog kring verksamhetsutveckling/ digitalisering/sakkunskapsnätverk.  

Vilka nätverk ska finnas? Hur ser beredningsprocessen ut? Det går att hitta andra vägar för beredning än 
formen nätverk. Många menar att är det bara information man vill ge så är inte nätverksmöten rätt form. 

Dialog: Välfärdscentrum (Rosanna Björklund) Bilaga 
Utkast med upplägg på vilken roll som ett regionalt välfärdscentra kan spela. VGR är positiva till samarbete i 
frågan, dock oklart i vilken form (intern beredning pågår). Dialog kring inriktning på framtida erbjudande 
önskas. Rosanna informerar tankar kring Välfärdscentrum. 

Rosanna har utifrån förstudie och remiss tagit fram en skiss kring Stöd och implementering av välfärdsteknik - 
SIV. 

 Ur diskussionen: 
• Idag ligger val av välfärdsteknik ibland direkt i myndighetsutövningen - ibland i utförandet; 
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• Hur får man med de som jobbar i myndighetsutövningen i konceptet? 
• Centret kan kanske bistå med förslag på hur man kan jobba, men centret är mer den som 

levererar på beställning. 
• Befintliga plattformar ska gärna kunna kopplas till välfärdscentrumet 
• Det är många aktörer på området så det är viktigt att vi har koll på olika roller i detta, t ex 

SKL kommentus, AllAge Hub, hjälpmedelscentralen m m 
• Ex: ska vi verkligen registrera brukaren i varje plattform - för varje ny teknisk pryl… 
• Det viktiga är att tekniken håller ihop. Plattformern ska vara sammahållen.  
• Viktigt att det finns en tydlig bild om vart vi ska - ledord. Kommunikationen är viktig. 
• Fredrik: Borås tittar på detta just nu - vill ha integration till sina olika verksamhetssystem; 

men när de har träffat leverantörer presenteras "egna öar" eller en portal för varje grunka. 
Hur ska vi få ihop det med det befintliga? Och hur kan vi minska på antalet system våra 
medarbetare ska möta 

 
• Karl: Vi har haft kontakt med VGR om de vill vara med. Det har dom tidigare inte velat - men 

i nya kontakter har de varit lite positivare - besked kommer inom kort. 
• Chrisitan;  Efterfråga hur ska Systemlandskapet se ut.  
• A-C; Beställargrupp inom välfärdsteknik; tittar över begrepp inom välfärdsteknik så att man 

får en gemensam lista. 
• Ingela: Väcka frågan lite mer, bjuda in nätverken via skype för att få samling en första "ping". 
• Fredrik: Saknar masterdata och API:er behöver med för hur hantera data och API:er i 

plattformen.  
• Fredrik N: Juridiska förutsättningar, intresse vad kan vi göra för att bli mer självständiga som 

individer. Vad får vi göra och klargöra är det vissa som kommer gå via skattsedeln.   
• Göran: Viktigt arbeta med standard och  teknik för att underlätta kommunikation.  
• Fredrik H: vi kanske måste ha tjänster så att brukarens egna prylar kan få information, t ex 

alexa - informationstjänst - när kommer hemtjänsten? 
• Christian: Vi måste kunna erbjuda välfärdsteknik till de som vårdas hemma - alla köper inte 

sina egna grejer. 
• Karl: Redogjorde om hur han räknat fram  finansiering 89 000kr/år exempel Uddevalla. 
• Johan: Behöver inte sätta kommunens välfärdsteknik vs det som köps av privata på 

marknaden. 
• Fredrik N: I England så är det anhöriga som tar på sig rollen att vara "larmcentral" - tror att vi 

går åt det hållet i Sverige också. Dock vill han vara med eftersom att han ser att man 
behöver få upphandlingskompetens. 

• A-C; I TSDiH – finns aktivitet sedan tidigare strategi hur kan vi använda brukarnas kompetens 
och intresse kring detta. 

Beslut: 
Karl tar med sig frågan och till nästa möte information kring tekniskstruktur. 

ESF-projekt Direkt Digital kompetens för baspersonal  

• I planeringsfas 
• Karl finns med i styrgruppen 
• Lokala arbetsgrupper enligt VVG-indelning - med metodledare som kan leva längre än 

projektet, till det kopplas lokala projektresurser, och utifrån det kan man göra att urval 
(deltagare som ska få utbildning) utifrån lokala behov. 
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• Vårdsamverkansorganisationerna kommer informeras i eftermiddag om detta. 
• 5000 personal blir berörda. Kommunalprojektledare håller på att rekryteras. 

 
 
 

Avvikelsehanteringsrutin  

• VVV fick en uppdragsplan kopplat till att ta fram ett gemensamt stöd för avvikelsehantering i 
samverkan. 

• Projektet kom snabbt fram till att man skulle använda VGRs medControl. Arbetsrutiner inte 
riktigt satta, en pilot vill komma igång. 

• Synpunkt har kommit att alla kommuner och vårdgivare ska köpa licenser i detta arbete; 
detta har blivit en fråga som kommit upp sent.  

Kommunikationstorget  

• Projektledaren sjukskriven 
• IP-only - lite oklart hur det står till med företaget. 
• Kommunikationen har varit svår. 
• Ett antal kommuner har gått över. I skaraborg är det 6 kommuner som ska gå över till 

kommunikationstorget imorgon 

Kalenderfederation  
Varför vill man inte vara med? 

• Intresse saknas 
• Stora avstånd - det räcker inte med att man ser upptagen - ledig tid 
• Allt för många har papperskalender. 

 

Aktuellt från digitaliseringsrådet  

• Beslut om att Tim-filmen ska få översättning till Svenska. 

  

WS kring testlicens för publicering av öppna data. 
• Är kommunerna intresserade av detta? 
• Vill instifta pris för digitalisering - som kan delas ut inom regionen. 

Systemkartläggning  
Arbete pågår version 2.0. Samtal med Kommits och i förlängningen överbyggnad av information men inte i 
första skedet. Plattformarna vänder sig till olika målgrupper. Johans tidplan q1 2019. 

  

Övrig fråga: Digital invånare fråga från Torbjörn 
• Torbjörn ger en bakgrundsbeskrivning . Hur ska vi får invånarna att använda digitala verktyg. 

Exempel Vara digital, går det att göra ngt större kring det.  
• Johan: är det verkligen detta vi ska göra - måste vi inte se istället på hur man tar fram och 

utvecklar tjänster.Digidelnätverket har en utlysning man kanske kan utgå ifrån. 
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• Att göra ngt kring Alldigitalweek? 

 

Diskussion 
• Behov av tjänst, tjänstedesign 
• Design av tjänst, UX, interaktionsdesign 
• Marknadsföring av tjänst 
• Ingela refererade till rapport från Ulricehamn om Mitt Bygge e-tjänst, där det visade sig att 

själva e-tjänsten gillades av användarna men inte informationen som låg kring e-tjänsten på 
webbplatsen.  

• Frågan är hur ska vi gå vidare: 
• KKIK gör testar mot webbplatser -hur bra är våra e-tjänsteplattformar? 
• Hur bra är våra e-tjänster sökoptimerade? 

Ska vi ha en IoT-konferens av teknisk karaktär?  

• Ja - det kan finnas intresse för detta. 
• Fredrik N: I så fall t ex vinkling mot energibolag etc 
• Beslut: Ja det finns intresse för det. 

 

Vid tangenten 

Ingela Johansson Boråsregionen 

Ann-Charlotte Klarén Skaraborg   

  

  


