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Anders Personsgatan 8, Göteborg GR-konferens 
 

Deltagare: 
Karl Fors 
Sara Herrman 
Torbjörn Svedung 
Rosanna Björklund 
Ann-Charlotte Klarén 
Fredrik Nilströmer 
Fredrik Holm 
Lars-Olof Lindblad 

Göran Westerlund 
Johan Kjernald 
Peter Jonsson 
Eva Hansson 
Ingemar Ros 
Christian Bonfré 
Adjungerade: Tore Johansson 
Adjungerade: Fredrik Eriksson 

Anteckningar från ALVG den 31 oktober 2018 
 

1. Mötets öppnande  
Välkomnande av nya deltagare 
 

2. Dagordningens godkännande  
2.1. Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna 
2.2. Övriga frågor 
2.3. Anteckningar från föregående möte 
2.4. Anteckningar från SSVIT/SITIV/styrelsen 

§ Nationell struktur – Inera, diskussion om varför man ska etablera två arkitekturråd och 
att man behöver samarbeta mer över huvudmannagränser. 

§ Ställningstagande för e-arkiv angående fråga från Inera. Intresset finns och man 
kommer därför jobba vidare med frågan. 

§ Informationssäkerhetsprojektet behöver en ny projektledare då den nuvarande 
kommer gå i pension i maj nästa år.  

§ Arbetet runt SIP behöver utvecklas. Verksamheten behöver mer operativt stöd. 
Förslag på uppdragshandling finns om att lägga projektledare på GITS. 

§ Arbetet med den regionala IDP:n läggs vilande då man nu sett att en nationell tjänst 
håller på att tas fram. GITS kollar vidare på hur man kan hantera en nationell/regional 
infrastruktur vid gemensamma tjänster. 

 
3. Info: Öppen data – ett projekt inom Digital Agenda 

§ Tore Johansson och Fredrik Eriksson berättar om regionala digitaliseringsrådets projekt i 
öppna data. Det finns en förstudie som pågår sedan augusti 2018 som bl.a. ska svara på 
frågan om vi kan ta fram en gemensam struktur för att publicera öppna data.  

§ En testlicens är inköpt för Entryscape som är ett verktyg för att publicera öppna data. 
Förstudien ska vara klar i december i år. 

§ ALVG bör se över hur man kan samordna gemensamma aktiviteter i bl.a. hur man bygger 
arkitekturen för öppna data och hur man kan jobba med marknadsföring, förvaltning m.m. 
Vi behöver även tänka på att involvera de kommunala bolagen. 

§ På nationell nivå kommer Inera inom kort släppa en plattform där man kan publicera öppna 
data. 
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§ Diskussion: Vi behöver involvera juridisk kompetens i det gemensamma arbetet för att 
underlätta för kommunerna. 

 
4. Info: Återkoppling från VästKoms styrelse (Karl Fors) 

§ Karl visar en presentation om hur ”Kraftsamling på digitalisering för kommunerna 
gentemot VGR” ska se ut. Vi kommer ha kvar befintlig verksamhet och det nya blir att vi 
rekryterar resurser för att kunna genomföra införandet av FVM och en eSamordnare som 
kan jobba mer med att föra dialog om lokala/delregionala utvecklingsarbeten inom vård 
och omsorg. De nya satsningarna kommer genomföras under en 2-årsperiod. 

§ Diskussion: Vilka kompetenser är det som faktiskt behövs för att få till ett 
informationsutbyte? Det kan bli problematiskt att göra tjänsteköp från kommunerna om vi 
efterfrågar en IT-arkitekt då det inte finns så många att tillgå. ALVG kan vara en 
kommunal referensgrupp. 

 
5. Dialog: Långtidsplan för digitaliseringsarbetet 

§ Sara visar den gamla rollbeskrivningen av en eSamordnare kontra den nya, som Sara och 
Ingela (eSamordnare Boråsregionen) har tagit fram som förslag. 

§ Diskussion: Är det så vi ska jobba för att nå dit vi ska? Otydligt hur det förhåller sig till 
kraftsamlingen. Vi behöver även göra det mer tydligt att eSamordnarna företräder 
kommunerna. Det behöver även tydliggöras hur man förhåller sig i beslutsordningen med 
tanke på att det inte finns någon hierarki, eSamordnaren måste ha bra kännedom om hur 
man arbetar i kommunerna. SSVIT kan bara besluta om att finansieringen som kan skapa 
ett erbjudande. Vi behöver vara rädda om det som ändå VästKom står för, och forma vårt 
uppdrag utifrån det. 
 

6. Dialog: Strukturerad omvärldsbevakning (Johan Kjernald) 
§ Johan visar förslag på hur man kan använda excelarket på en regional nivå. 
§ Diskussion: Det är intressant för kommuner som blir målgruppen. Det blir ett bra verktyg 

för kommunerna. Uppdateringsfrekvens är ca ett halvår.  
 

§ Beslut 
Mötesdeltagarna kommer överens om att eSamordnarna får i uppgift att sammanställa 
den regionala omvärldsbevakningen som placeras på Västkoms hemsida. 

 
7. Info: FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö (Karl Fors ) 

§ Karl informerar om läget. Tilldelningsbeslutet är överprövat vilket gör att tidsplanen är lite 
osäker just nu. Det finns en ny ledningsstruktur som programorganisationen övergår i just 
nu. Beslut om vilka vårdcentraler och kommuner som ska ingå i respektive område tas i 
januari. I november börjar en ny informationsturné där VGR och VästKom tillsammans 
berättar om FVM. 

 
8. Dialog: Välfärdscentrum (Rosanna Björklund) 

§ Rosanna och Fredrik Holm berättar om vad som sker just nu och hur man tänker att SIV 
ska överföra information. En teknisk lösning för överföring av information är att använda 
sig av samma teknik som eDelivery.  
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§ Diskussion: Vi behöver göra detta tillsammans i 49 kommuner så att vi kan påverkar 
marknaden i den riktningen som vi har behov av. Det är bra att köra på samma lösning 
som eDeliviery eftersom det ändå är ett arbeta om kommunerna måste göra.  
Kan vi få information av någon från SDK till kommande ALVG? 
Vi måste ut i verksamheten, inledningsvis t.ex. enhetschefer inom vård och omsorg, och 
marknadsföra det bättre. Vi behöver även tänka på en kontinuitetsplan om det t.ex. inte 
finns nät och informationssäkerheten i arbetet. 

 
9. Info: Nationellt (Karl Fors) 

9.1. Inera: programråd 
§ Karl informerar om punkter som ska diskuterats på Ineras programråd om två veckor och 

ger en återkoppling från senaste mötet på programrådet. 
§ Diskussion: Hur ska våra representanter för Västra Götaland får med sig synpunkter från 49 

kommuner så de känner sig delaktiga? Karl får skicka ut underlaget inför mötena och får 
förhoppningsvis in synpunkter som han kan ta med sig. 

9.2. SKL – pågående process  
§ Diskussion: Nationellt digitaliseringsnätverk, hur ska de ha en relation till 

digitaliseringen i kommunerna? Ska nätverket slås ihop med t.ex. kommunala 
CDO:er? Hur ska nätverket kommunicera? Karl kommer diskutera frågan vidare på 
nästkommande mötet för nätverket. 

 

10. Kortare statusrapporter 
10.1. Det krånglar när vi faxar med VGR 

§ Problemet var utbytet av information mellan telefonnätet och leverantörerna Telenor 
och Telia men de har nu löst problemet. Fredrik Nilströmmer har varit med och gjort 
en riskanalys på Borås stad angående att använda Outlook som fax. 

10.2. Kompetensprojektet med VGR: DiREKT 
§ Karl berättar om bakgrunden för projektet. Tidsplanen var för optimistisk och därför 

har man skickat in en ansökan till ESF för att förändra leveransen. Nu avvaktar vi om 
det går igenom. 

10.3. Arbete med länsgemensam avvikelsehanteringsrutin 
§ Karl berättar om bakgrunden för projektet. Man har köpt en integration mellan 

MedControl och HSA-katalogen för att regionen och kommunen ska kunna skicka 
avvikelser mellan varandra. Nu avvaktar vi beslut på vem som kan ansvara för frågan 
på VGR och sedan drivs projektet vidare.  

10.4. Kommunikationstorget 
§ Karl kommer skicka ut en fråga till nätverken med en fråga på om de har övergått till 

att använda ”nya kommunikationstorget”. 
10.5. Kalenderfederation i VG – Informationstillfällen via Skype 

§ Det går framåt. Karl visar status på en kartbild. 
10.6. Aktuellt från Digitaliseringsrådet  

§ Just nu håller de på att ta fram svensk textning på ”Historien om Tim”. Kommer inom 
kort. 

10.7. Info: Systemkartläggning – status 
§ Johan ger en statusrapport. En UX-design är framtagen och webbutvecklingen börjar 

om ca en vecka. Lansering kommer ske i januari 2019. Varje kommun ska ha en 
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huvudansvarig som har redigeringsbehörighet för systemkartan. VästKom kommer ha 
driftansvar för systemet. 

§ Diskussion: Kommunerna behöver något effektivt sätt att lägga in systemen i bulk 
första gången som ändå blir kvalitetssäkert. 

 
11. Övriga frågor 
 
12. Punkter till nästkommande möte? 

12.1. Målarkitektur och GIP (Gemensam InformationsPlattform) 
12.2. SDK 

 
Mötet avslutas 
 
Bilagor 

§ Presentation av öppna data av Fredrik Eriksson 
§ Presentation av öppna data av Entryscape 
§ Presentation av Kraftsamling VGR 
§ Presentation av förslag på eSamordnarens roll 
§ Kalkylblad med förslag på strukturerad regional omvärldsbevakning 
§ Presentation av Välfärdscentrum 

 
 
Vid anteckningar 
Sara Herrman 
 


