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Handlingsplan 2011 - Verksamhetsutveckling med stöd av IT för de 

49 kommunerna i Västra Götaland 

Inledning 
Denna handlingsplan beskriver gemensamma fokusområden  inom verksamhetsutveckling 

med stöd av IT för de 49 kommunerna i Västra Götaland. Denna version är en revidering av 

den första handlingsplanen för åren 2009-2010. För avslutade projekt se verksamhets-

berättelsen för 2010 (publicerad på VästKoms hemsida). 

 

Utgångsläget för gemensamma satsningar 

Kommunerna interagerar med ett stort antal olika aktörer med olika behov och krav på digital 

kommunikation/informationsutbyte. Kommunerna måste förhålla sig till dem alla och 

samtidigt undvika inlåsningseffekter. Många av de initiativ med påföljande krav som kommer 

från aktörerna är likadana för de 49 kommunerna och i dessa områden är en samverkan 

nödvändig för att bedriva en rationell och gynnsam utveckling. 

 

Initiativ som i dagsläget ställer högre krav på kommunerna, vad gäller digital samverkan är: 

 

Medborgare, företag och organisationer 

Ökade krav på flexibel kommunal service närhelst det passar brukarna och möjlighet att 

kunna göra jämförelser ställer krav på att kommunerna erbjuder digitala tjänster för att 

tillgodose kraven.  Digital service från kommunen kommer sannolikt att bli ett växande 

område under handlingsplanens tidsperiod. 

 

Vård och omsorgsinitiativ 

Inom vård- och omsorgsområdet finns en gemensam nationell IT-strategi numera benämnd  

Nationell ehälsa. Den syftar till att ge sjukvården i landet högre kvalitet, bättre patientsäkerhet 

och ökad effektivitet med hjälp av IT-stöd. Strategin tillgodoser kraven på 

informationshantering inom hälso- och sjukvården som ställs, i den patientdatalag som 

började gälla 1 juli 2008.  

 

eSamhället 

SKL har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal 

sektor.  Strategin syftar till att driva på, samordna och skapa förutsättningar för kommunal 

sektors utveckling av e-förvaltning och täcker övriga områden i den kommunala 

ansvarsområdet såsom utbildning och samhällsbyggnad. När strategin är processad i 

kommuner och kommunalförbund kommer den att påverka kommande regionala 

handlingsplaner (från 2012 och framåt) på ett än mer tydligt sätt än idag. 

 

Statliga myndigheter 

För att stärka utvecklingen av e-förvaltning och skapa möjligheter för 

myndighetsövergripande samordning har eDelegation för e-förvaltning inrättats. 

Delegationen är satt att koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt 

samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen ska 

vidare koordinera vissa IT-standardiseringsfrågor samt bistå regeringen i det internationella 

arbetet på området.  

 

EU-satsningar 

Olika initiativ från EU på senare år går i riktning mot att informationsöverföring mellan 

myndigheter i medlemsländerna kommer att öka och att gemensamma IT-system blir 

naturliga verktyg för detta.  
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Redovisning av projekt och uppdrag 
Nedan presenteras de uppdrag och samverkansprojekt inom området verksamhetsutveckling 

med stöd av IT som kommer att vara prioriterade under åren 2011-2013.  

Kartläggning av kommunernas verksamhetssystem  

Beskrivning: Genom kartläggning skapa överblickbarhet över VG- kommunernas IT-miljöer 

för att finna samordningsvinster, exempelvis genom gemensam upphandling. 

Uppgift: Kontinuerlig kartläggning och systematisering av kommunernas verksamhetssystem 

och IT-infrastruktur. 

Tidplan: Pågår tills vidare 

Gemensamt kommunikationsnät  

System: Kommunikationstorget 

Beskrivning: Kommunikationstorget är ett myndighetsnätverk för datakommunikation 

mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland. Nätverket är realiserat som en hyrd 

kommunikationstjänst. Kommunikationstorget har också koppling till VGR som i dagsläget 

förvaltar kommun och regiongemensamma IT-system. 

Uppgift: Arbeta fram förslag på organisation som kan förvalta avtalet av 

Kommunikationstorget samt även ge förslag på hur tjänsten bör utvecklas.  

Tidplan: Rapport presenteras fjärde kvartalet 2011 

Kommunikation - Sjunet 

System: Anslutning till Sjunet 

Beskrivning: Sjunet är ett slutet myndighetsnätverk för IT-kommunikation, framtaget för 

sjukvården inom landsting, kommuner och privata vårdgivare. Via Sjunet kan ett antal IT-

tjänster  nås. Anslutningen till Sjunet kan göras antingen via Kommunikationstorget eller 

direkt till kommunen.  

Uppgift: Utreda förutsättningar för kommuners anslutning till den nationella tjänsten Sjunet 

och dess kostnader och användningsområden. 

Tidplan: Rapport presenteras fjärde kvartalet 2011 

Säker identifiering av medarbetare 

System: SITHS-kort 

Beskrivning: Projekt som syftar till att arbeta fram och implementera en lösning som skall 

försörja SVPL/KLARA-användarna med SITHS-kort, med minsta möjliga ansträngning för 

kommunerna.  

Uppgift: Leda införandet av tjänstekort till kommunernas KLARA-användare.  

Tidplan: Det initiala kortinförandeprojektet (kommunernas samtliga KLARA-användare) 

beräknas vara klart årsskiftet 2011/2012.  

Distansmötesverktyg 

System: Tekniska lösningar för samverkan via videokommunikation  

Beskrivning: Olika typer av distansmöteslösningar finns etablerade inom kommunerna i 

varierande grad. Arbetet syftar till att ta fram rekommendationer för 

videokommunikationslösningar för kommunerna i VG.  

Uppgift: Ta fram förslag och rekommendationer av videokommunikation baserat på 

samverkan med annan/andra organisationer/parter. 

Tidplan: Rapport presenteras fjärde kvartalet 2011  
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Säkrad och korrekt personalinformation  

System: Gemensam kommunkatalog  

Beskrivning: Idag används ett antal kommungemensamma tjänster och samverkanslösningar. 

Tjänster idag och framledes har ett behov av korrekt användarinformation. När en gemensam 

kopplingspunkt (nod eller katalog) underlättar hanteringen av personal och deras behörigheter 

aktiveras projektet. 

Uppgift: Bevaka kommunernas intresse av förenklade och/eller kvalitetshöjande tjänster vad 

gäller upprätthållande av kommunernas användarhantering i kommungemensamma 

verksamhetssystem/register. 

Tidplan: Bevakas 

Principer för samverkan 

Beskrivning: Syftet är att på strategisk nivå förstärka och förtydliga samverkan kring IT- och 

verksamhetsutveckling mellan kommunerna i Västra Götaland. Resultatet av arbetet   

förväntas ligga till grund för en överenskommen samverkan mellan kommunerna.   

Uppgift: Ta fram modell som klargör struktur, förutsättningar och förhållningssätt för IT-

samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland.  

Tidplan: Första version klar för presentation under andra kvartalet 2011.  

Gemensam förvaltningsorganisation med VGR 

Beskrivning: I november 2009 togs beslut i samrådsorganet VästKom-VGR om gemensam 

förvaltning av de samägda IT-systemen. Beslutet föranleddes av en utökad samverkan kring 

de verksamhetsstödjande IT-systemen SVPL/KLARA och webSESAM.  

Funktionens ansvar och mandat kommer att vara att förvalta respektive samägt system, i 

förvaltning ingår bl.a. utveckling, avveckling, utbildning och support. 

Uppgift: Medverka i framtagande och i införandeprojektet av förvaltningsorganisation för 

gemensamma IT-system/tjänster. 

Tidplan: Ett gemensamt (kommunerna och regionen) förslag på organisation ska läggas fram 

andra kvartalet 2011. 

Gemensamma verksamhetssystem/tjänster  med VG-Regionen 

Samordnad vårdplanering  

System: KLARA -SVPL 

Beskrivning: Under 2009 genomförde den kommunala sjukvården i Västra Götaland 

projektet SVPL tillsammans med primärvården och sjukhusvården inom VGR, Västra 

Götalandsregionen. Detta skedde enligt ett särskilt avtal mellan VGR samt var och en av 

länets 49 kommuner. I mars 2010 driftsattes KLARA -SVPL och den sista av delleveranserna 

levererades den 8 dec 2010. 

Uppgift: Bevaka utvecklingen och vara tekniks kravställare av KLARA -SVPL 

Tidplan: Pågår tills vidare 

Hjälpmedelsförsörjning 

System: webSESAM med tillhörande statistikportal  

Beskrivning: I Västra Götaland är en gemensam hjälpmedelsförsörjning en förutsättning för 

att hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och sjukvårdsansvaret och att hjälpmedlet ska 

kunna följa patienten/brukaren i vårdkedjan. Därför har Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland gemensamt upphandlat en samlad hjälpmedelsförsörjning. IT-

systemet webSESAM ger utförarna möjlighet att via webben göra beställningar av 
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hjälpmedel. webSESAM 2 är den senaste versionen vilken driftsattes under första kvartalet 

2010. 

Uppgift: Aktivt stödja kommunerna som teknisk kravställare på webSESAM. 

Tidplan: Pågår tillsvidare 

Apotekets nationella dosregister 

System: Pascal  

Beskrivning: Ett nyutvecklat webgränssnitt för att nå Apotekets nationella dosregistret har 

realiserats. Websystemet skall stödja beställning av paketerade läkemedel från Apotek. En 

pilot kommer att genomföras i VG med kommuner och region.   

Uppgift: Aktivt stödja kommunerna i pilotarbetet och i breddinförandet samt vara kravställare 

på Pascal. 

Tidplan: Klart vår 2012 

Kommande projekt/uppdrag  

Säker identifiering - nästa steg  

System: Två-faktorsautentisering  

Beskrivning: Kartlägga önskemålen och behoven om säker identifieringslösning för andra 

grupper än KLARA -SVPL användare. Utreda juridiska förutsättningar, bevaka utvecklingen 

av det nationella arbetet kring federation samt föreslå lämplig lösning.     

Uppgift: Utreda förutsättningar för  säker identifiering för övriga kommunala 

personalgrupper. 

Tidplan: Rapport klar andra kvartal 2012  

Gemensamt register för folkbokföringsuppgifter 

System: Västfolket 

Beskrivning: VGR gör befolkningsregistret Västfolket tillgängligt för kommunerna. 

Informationsinsatser kan bli nödvändiga i form av introduktionsmöten med mera. Efter en 

testperiod genomförs en utvärdering som skall fånga önskemål på utveckling av Västfolket.   

Uppgift: Skapa förutsättningar för att erbjuda kommunerna Västfolket. 

Samordna kommunernas krav och önskemål på tjänster kopplade till folkbokföringsuppgifter. 

Tidplan: Klargjord erbjuden tjänst till kommunerna tredje kvartalet 2011 

Sammanhållen journalföring 

System: NPÖ – Nationell patientöversikt 

Beskrivning: Ta fram nytto- och kostnadsaspekter, utreda tekniska förutsättningar/krav samt 

bevaka juridiska frågor kopplade till projektet. 

Uppgift: Klargöra förutsättningar för NPÖ till kommunerna. 

Tidplan: Ambition är att rapport skall vara klar andra kvartalet 2012 

 

På nästa sida visas ett Gantt-schema över projekten i handlingsplanen för 2011-2013. De 

gröna staplarna visar uppskattning av tidsåtgång om beslut om genomförande/införande tas av 

Strategiska styrgruppen (SSVIT). 
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Aktivitet 2011 
   

2012 
   

2013 
   

 
kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 

Kartläggningsarbete                         

 
  

   
  

   
  

   Kommunikationstorg            
   

  
   Tid för realisering om beslut   

   
    

  
  

   
 

  
   

  
   

  
   Utredning Sjunet           

   
  

   Tid för realisering om beslut   
   

      
 

  
   

 
  

   
  

   
  

   Interrimslösning SITHS           
   

  
   

 
  

   
  

   
  

   Distansmöten       
     

  
   Tid för realisering om beslut   

  
      

  
  

   

            

 

Säkrad personalinfo                         

 
  

   
  

   
  

   Principer för samverkan           
   

  
   

 
  

   
  

   
  

   GITS       
     

  
   Tid för realisering om beslut 

            
 

   
  

 
  

      SVPL                         

 
  

   
  

   
  

  

 

webSESAM                         

 
  

   
  

   
  

   eDos           
   

  
   

 
  

   
  

   
  

   Säker identifiering steg 2   
 

        
  

  
  

 

Tid för realisering om beslut   
   

  
 

            

 

  
   

  
   

  
   Västfolket       

 
  

   
  

   Tid för realisering om beslut   
  

        
 

  
   

 
  

   
  

   
  

   NPÖ   
 

        
  

  
  

 

Tid för realisering om beslut                         


