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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 

Ingemar Ros 
Christian Bonfré 
Via Skype: Anders Siljeholm 
Adjungerade: Malin Domeij 
Adjungerade: Marco del Luca 
Adjungerade: John Peterson 
Adjungerade: Ludvig Johansson 
Adjungerade: Fredrik Almyren 
Adjungerade: Lena Ström 

Anteckningar från ALVG den 6 december 2018 
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Dagordningens godkännande  
2.1. Övriga frågor 
§ SAMBI, DiMiOS, Nationella frågor 
2.2. Anteckningar från föregående ALVG-möte 
§ Läggs till handlingarna 

 

3. SDK – Säker digital kommunikation (Malin Domeij) 
§ Info: Status för projektet är att PoC är genomförd med godkänt resultat. Det går att 

realisera med hjälp av eDelivery. Det SDK fokuserar på att kunna skicka meddelande 
organisation till organisation. Tekniska pilottester kommer att påbörjas i 2019. Vill man 
vara med piloten så är planen att det ska starta 1/3. Kommentus finns med i projektet och 
gör en förstudie för att ev. kunna erbjuda kommunerna ett ramavtal att avropa mot 
gällande teknisk lösning för meddelandetjänst.  

§ Diskussion:  Alla kommuner har behov at säker digital kommunikation. Speciellt runt 
personuppgifter med t.ex. Migrationsverket vilket i dagsläget går via post. Det är i 
dagsläget ett problem med hur piloterna finansieras för respektive statlig myndigheter. För 
att kunna genomföra bra tester behöver vi helst ha fler myndigheter med. 

§ Uppgift: eSamordnarna stämmer av med de kommuner i länet som lämnat intresse till 
SDK-projektet, för att konkretisera eller avsluta intresset. Göteborg, Skövde, Uddevalla, 
Trollhättan samt Boråsregionen omnämndes på mötet.  
eSamordnarna stämmer även av med de 49 kommunerna om det pågår parallella projekt 
kring digitalt informationsutbyte med myndigheter, återkoppling via e-post till ALVG. 
 

4. Kategorier i systemkartläggning (Johan Kjernald) 
§ Info: I systemkartläggningen som Johan snart kommer lansera behövs kategorier för de 

olika systemen som läggs in. Kategorierna kommer vara ett stöd i att hitta rätt. 
Sökfunktion kommer finnas för att underlätta i att hitta specifikt system t.ex. 
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§ Diskussion: Det borde finnas en kategori för Kärnsystem där verksamhetsstöd, bassystem 
för teknik/infrastruktur och ledning och styrning ligger. Det finns flera mindre 
verksamheter som inte finns som kategori, var ska det ligga? Kan vi använda oss av 
kategorierna från Klassa? Johan tittar på det. Vi behöver göra ett tydligt medskick till 
kommunerna i hur de ska tänka gällande kategorierna. Det borde finnas en övrigt-kategori 
på högsta nivån. 

§ Diskussion: Hur blir det med säkerheten? Är systemen en offentlig handling? Kommunerna 
får inte vara rädda för att använda plattformen. Det kommer begränsas i vilka som ska 
kunna gå in och redigera kommunens system. Ett förslag är att begränsa det till 10 st per 
kommun i nuläget. Är listan intressant för leverantörerna? De vet redan vilka system vi har. 
 

5. Nationellt (Karl Fors) 
5.1. Inera: programråd (bilaga) 

§ Information: Karl har varit på programrådet för Inera. Det är uppdelat i två, ett för 
landsting och ett för kommuner. Karl har lyft frågan att de två programråden behöver 
samverka mer.  Kommunerna efterfrågade även att Inera ”paketerar sina produkter” 
bättre så att det är lättare för länsföreträdarna att förankra Ineras erbjudanden. 

§ Diskussion: Hur påverkar beslutet om att Inera nu prioriterar skolans 
administrationsdelar? Det kommer antagligen startas en förstudie om hur Inera skulle 
kunna hjälpa till i området.  
Det är fortfarande oklart hur relationen mellan SKL, Inera och Kommentus ser ut. Var 
kommer det bli verkstad? Vem är det som ska utveckla standards? förslagsvis DIGG 
som ändå har kopplingar mot EU. 

5.2. SKL – pågående process för regionalt nätverk 
§ Information: SKL har en konsult som ser över hur SKL ska styra över sina nätverk i 

fortsättningen. 
 

6. Mötestider 2019 
§ Information: Baseras på Ineras programrådsmöten så att vi har ALVG strax innan. Den 5 

februari hålls första mötet för 2019. 
§ Diskussion: Hur kan vi göra det mer effektivt att delta via Skype? Kan alla använda sina 

micar på datorerna? Kan vi köpa in bättre utrustning? 
 

7. FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö (Karl Fors ) 
§ Information: Kontrakt är påskrivet med Cerner för deras system Millenium. Första 

styrgruppsmöte med leverantör är idag. Vi håller på att se över hur samarbetet ska se ut 
mellan kommun och programmet. Det finns inspelade informationsträffar angående FVM 
om man vill lära sig mer om FVM (https://vimeo.com/album/5581792). Kommunerna 
kommer behöva lämna ifrån sig kompetens och vi har diskussioner om hur det ska fungera.  
Hur ska införandet se ut? Det finns uppdelade områden som t.ex. inte stämmer överens 
med kommunalförbundens uppdelning. Det kommer göras en riskanalys på vad det 
innebär att man delar upp kommunerna i områdena. 

 

8. FVM – informatikarbete (Sara Herrman) 
§ Information: I programmet för FVM finns flera projekt och ett av delprojekten är 

Informatik-projektet. I informatikprojektet jobbar vi med organisatorisk och semantisk 
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interoperabilitet. Kommunerna behöver vara med och påverka den standard som nu håller 
på att tas fram då det kommer att påverka oss på flera plan. 

§ Diskussion: Vi behöver kommunala resurser för att validera Begreppsmodell 2.0. Vi 
behöver börja se över hur vi ska implementera informatikdelarna i kommunerna. 

9. FVM – Målarkitektur och GIP (John Peterson, Ludvig Johansson - VGR)  
§ Information: Den gemensamma informationsplattformen (GIP) är ett komplement till 

kärnsystemet. I analysfasen togs flera PoC:ar fram med hjälp av arkitekter från flera stora 
privata aktörer. Lösningslandskapet ska kunna vara en plattform för alla intressenter. 

§ Diskussion: När kan kommunerna ”jacka in” i GIP för informationsutbytet? Det hänger 
mycket på dialogen med Cerner och därför kan man inte ge något datum. Vi vet inte hur 
informationsutbytet kommer ske, via Millenium eller GIP. 

§ Information: Ludvig pratar om FVM målarkitektur 3.0. Projektdirektivet är under 
granskning. Nuvarande arkitekturramverk är VARVET baserat på TOGAF. Vi ska jobba med 
nulägesanalys, börlägesanalys, GAP-analys och planer för verksamhetsarkitektur, 
informationsarkitektur, applikationsarkitektur och infrastrukturarkitektur. Här måste 
kommunerna vara med och jobba operativt för att kunna säkerställa att vi följer samma 
principer. Vi kan inte ta målarkitekturen för 3RFVM för vi har inte samma förutsättningar 
och vi har heller inte plan för införande. 

§ Diskussion: Hur ställer sig målarkitekturen till SAMSA? Funktionerna är framtagna med 
hjälp av verksamhetskraven men vi vet inte hur användningen kommer se ut. Det är lite 
rörigt att veta vad kommunerna förväntas göra, och det är svårt att definiera konkret just 
nu. Vi behöver utforma det tillsammans för att alla deltagande parter behöver bygga upp 
kunskap om Enterprise arkitektur. Vi kommer behöva en eller flera kommunrepresentanter 
som jobbar med målarkitekturen och VGR utbildar och stärker gärna kunskapen om 
TOGAF och Enterprise arkitektur om det behövs. 

 
10. FVM – Hantering av aktuella teknikfrågor i FVM (Fredrik Almyren, Lena Ström, Ann-

Charlotte Klarén)  
§ Information: Lena pratar om upphandlingsprojektet och kraven som ställts. Ca 200 

medarbetare från kommunen har varit med och format kraven. Ann-Charlotte berättar om 
de tre optionerna. Det blir en gemensam arbetsyta med patienten/individen i centrum. Vi 
behöver titta på hur vi ska integrera med våra befintliga system för att få till ett bra 
informationsutbyte. Vi kommer skapa en regional projektorganisation där vi kommer 
behöva stöttning med kompetens från kommunerna. 

§ Diskussion: Hur fördes dialogen när fullmakt för optionerna gavs? Det finns kommuner, 
som samarbetar i kluster, som inom klustret svarat olika. Kan det bero på var beslutet 
hamnat i kommunen? Besluten har fattats väldigt snabbt.  
Finns Millenium implementerat i Sverige idag? Nej, men även Skåneregionen har valt 
Millenium. 

§ Information: Fredrik berättar om hur den tekniska lösningen är kravställd. Många krav som 
var med i upphandlingen rör integration. Fredrik förklarar hur Cerner ska förhålla sig till den 
befintliga IT-infrastrukturen.  

§ Diskussion: Vi behöver veta vad det är vi ska göra var för sig som 50 parter och vad vi kan 
göra tillsammans så att vi kan förbereda IT-infrastrukturen. Vi behöver veta hur man kan nå 
Millenium utanför VGR, de flesta användarna är mobila. Hur ska vi lösa 
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användaridentifikation? Hur ska online/offline funktionalitet se ut? Hur kommer en VDI-
lösning fungerar mot olika devices? 

§ Diskussion: Vad behöver ni för kompetenser? Vi behöver några som arbetar 
verksamhetsnära och även mer tekniskt. För användaridentifikation och VDI-delen 
(virtuella klienter) skulle vi behöva någon så snart som möjligt.  

§ Uppgift: VästKom konkretiserar vilka kompetenser som behövs samt när och i vilken 
omfattning, utifrån detta kan kommunerna inkomma med kompetens.  

 

11. Kortare statusrapporter 
11.1. Arbete med länsgemensam avvikelsehanteringsrutin 
§ Vi väntar på en ansvarig för VGR innan vi jobbar vidare. 
§ Vårdsamverkan Fyrbodal har hittat en processledare som kan driva frågan vidare.  

 
12. Övriga frågor 

§ SAMBI, hur lugnt ska vi sitta? Vi ska sitta lugnt lite till. Vi har utmaningar i det nationella 
samarbetet, men har ett förberett lösningsförslag på regional nivå via GITS. Kommunerna 
bör dock ha fortsatt fokus på informationssäkerhet, som är en kravställd del av SAMBI. 

§ Flera kommuner i skaraborgsregionen funderar på att börja använda DiMiOS, finns det fler 
kommuner som är intresserade? Det används i Mellerud idag. Torbjörn delar med sig av 
deras analys. 

§ Nationella tjänster – vi har identifierat vilka nationella tjänster som kommunerna använder 
via Inera men behöver bekräfta underlaget. Ann-Charlotte skickar ut materialet till ALVG. 

 
 
Mötet avslutas 
 
Bilagor 

§ Presentation av SDK 
§ FVM informatik 
§ GIP i VGR 
§ Målarkitektur 3.0 
§ FVM teknisk lösning 

 
Vid anteckningar 
Sara Herrman 
 


