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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2017-12-08 
Tid: 13:30-15:00 
Skype-möte 
 
Deltagare: Jerker Isaksson, Margareta Liljegren, Erika Hägg, Charlotta Willhelmsson, Magnus Kronvall, 
Erika Hägg, Kristina Nyckelgård, Anders Glansén, Noomi Holmberg, Malin Swärd, Jan Carlström, Gunilla 
Augustsson, Maria Fredriksson, Christina Wisser 
Förhinder: Eva Waern, Ulla Molander, Cathrine Thanner, Solveig Eldenholm 
 
 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

2. Informationspunkter 

- Jerker Isaksson slutar på SÄS och i om med det avslutas även engagemang i Styrgrupp 

SVPL. Jerker kommer att få en ersättare under februari månad. Jan och styrgruppen tackar 

Jerker för tiden i styrgruppen. 

- Återkoppling SITIV 

Jan refererade året som gått med SAMSA. Han berörde punkter som:  

Ett år sedan driftsättning av SAMSA, Utdata paketets påverkan på vår leveransplan. De två 

leveranserna som skett under året, supportfunktionen för SAMSA, information om de två 

uppdragen som skapats för att Implementera lag, överenskommelse och riktlinjer, samt 

planer framöver mm.  

- Återkoppling Primör    

De privata vårdgivarna fick information om vårt uppdrag, hur vi ska samverka samt vad 

som kommer att hända under året. Det var ett bra möte som bl.a. klargjorde att de 

privata vårdgivarna tar utbildningsfrågorna via koncernkontoret. 

- Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst 

o Genomgång hur upphandlingskrav samt nytillkomna krav hanteras i samband med 

beställning av leverans 3 (planerat att driftsättas 2018-09-24) 

o Genomgång av tidplanen 

o Information om status i våra två uppdrag.  

Det är i nuläget oklart kring medelvärdesberäkningen, men beslut måste fattas senast i 
februari på SRO. Om inte beslut tas kommer beräkning göras enligt tidigare per individ. 
En riskanalys ska genomföras för att identifiera risker och åtgärder för att uppnå den 
målbild vi har med införande 2018-09-24. 

 
Samtal med Göran Ejbyfält på VGR IT avseende prioritering från deras håll, vi behöver 
t.ex. deras hjälp med integration. Vi behöver säkerställa primärkontakt in till dem samt 
extra resurser till oss. ICC är en trång sektor.   



Dokumenttyp: Minnesanteckning 

Version: 1,1 

 

Utfärdat av: Christina Wisser 

Godkänt av: Jan Carlström 

Datum: 2018-01-10 

 

  

  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

- Delregionalt arbete  

Viktigt att styrgruppsrepresentanterna bevakar arbetet delregionalt. Tas frågorna omhand 

i vårdsamverkansområdena? Mötesdeltagarna har inget att rapportera förutom att det 

verkar fungera bra. 

- Resurskontrakt  
11 stycken har svarat fyra saknas.  

3. Kommande möte  

2018 

17 januari 15:00 – 17:00 

20 februari 15:00 – 17:00 

20 mars 15:00 – 17:00 

16 april 15:00 – 17:00 

15 maj 15:00 – 17:00 

18 juni 15:00 – 17:00 

 

4. Övrigt  

Inga övriga frågor 


