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Närvarande:	  Karl	  Fors,	  Pär	  Levander,	  Malin	  Camper,	  Elisabeth	  Jonsson,	  Gunilla	  Bothén,	  
Richard	  Lindström,	  Charlotta	  Wilhelmsson,	  Staffan	  Almhede,	  Shujaat	  Noormuhamed	  (del	  
av	  mötet),	  Ellinor	  Seth	  (del	  av	  mötet),	  Sara	  Nordenhielm,	  Pia	  Jonsson-‐Axelsson,	  Ann-‐
Charlotte	  Klarén	  

Frånvarande:	  Linn	  Wallér	  

	  
1. Mötets	  öppnande	  	  

Presentationsrunda.	  
	  

2. Godkännande	  av	  dagens	  agenda	  
Dagens	  agenda	  godkännes	  
	  

a. Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  lades	  till	  

	  
3. Föregående	  anteckningar	  	  

Dagens	  agenda	  följer	  upp	  stora	  delar	  av	  föregående	  möte.	  Bland	  annat	  finns	  nu	  en	  
gemensam	  dokumentyta	  på	  Dropbox.	  
	  
Malin	  redogör	  för	  uppdraget	  kring	  information	  om	  äldre	  på	  kommunernas	  hemsidor.	  
VGR	  har	  tagit	  initiativ	  själva	  inom	  ramen	  för	  ”Mest	  sjuka	  äldre”.	  Malin	  håller	  fortsatt	  
kontakt	  med	  VGR:s	  Helene	  Sandqvist-‐Benjaminsson	  om	  den	  kommunala	  
medverkan	  etc.	  	  
	  
Mötesanteckningarna	  finns	  på	  VästKoms	  hemsida	  

	  

4. Revidering	  uppdragshandling	  
Pär	  och	  Karl	  har	  reviderat	  uppdragshandlingen	  efter	  arbetsgruppens	  förslag	  som	  
presenterades	  på	  förra	  mötet.	  Uppdragshandlingen	  kommer	  att	  föredras	  till	  
Ledningsgruppen	  VGK	  i	  februari	  för	  fastställande.	  	  
	  
Beslut:	  Bruttolista	  byter	  namn	  till	  Aktivitets-‐	  och	  åtgärdsplan	  konsekvent	  i	  
uppdragshandlingen.	  	  
	  
GR	  har	  synpunkter	  kring	  rubriken	  ”Målet	  för	  SocITé”.	  Man	  ifrågasätter	  om	  målen	  
som	  beskrivs	  är	  möjliga	  att	  nå	  upp	  till.	  Snarare	  behöver	  det	  uttryckas	  att	  SocITé	  ska	  
bidra	  till	  en	  utveckling	  inom	  eHälsoområdet.	  	  
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Beslut:	  Rubriken	  om	  ”Mål	  för	  SocITé”	  tas	  bort	  och	  ändring	  görs	  direkt	  i	  
uppdragshandlingen.	  	  
	  
GR	  har	  synpunkter	  på	  hur	  representation	  från	  SocITé	  till	  arbetsgrupper	  nationellt	  
och	  regionalt	  ska	  beskrivas	  och	  tillsättas.	  Operativa	  nivåns	  medverkan	  behöver	  
beskrivas	  tydligare.	  	  
Beslut:	  Förtydligande	  görs	  direkt	  i	  uppdragshandlingen.	  	  

	  

5. Förutsättningar	  för	  statliga	  satsningar	  2015	  
Styrning	  av	  eHälsa	  för	  2015	  
Den	  nya	  regeringen	  och	  den	  budgetproposition	  man	  presenterat,	  innebär	  en	  kraftig	  
minskning	  av	  utvecklingsmedel.	  Mellan	  10	  och	  12	  miljoner	  har	  delats	  ut	  per	  år	  i	  två	  år	  
inom	  ramen	  för	  eHälsa-‐satsningen.	  Riktat	  till	  fem	  området.	  I	  VG	  finns	  ca.	  50	  
projekt/införanden	  som	  nu	  kommer	  att	  gå	  in	  i	  en	  slutfas.	  Medfinansiering	  har	  skett,	  i	  
huvudsak	  av	  kommunernas	  personatid,	  men	  också	  av	  länsgemensamma	  
ekonomiska	  medel.	  	  
	  
SSVIT	  har	  aviserat	  fortsatt	  satsning,	  då	  upplevelsen	  är	  att	  behoven	  fortsatt	  är	  stora.	  
Ekonomiskt	  stöd	  ska	  fortsatt	  finnas	  för	  kommunerna,	  men	  i	  högre	  grad	  bygga	  på	  
införande	  av	  de	  lärdomar	  som	  dragits	  i	  pilotprojekten	  som	  genomförts	  2013-‐2014,	  
enligt	  tagen	  genomförandeplan	  för	  2013-‐2015.	  	  
	  
Mycket	  är	  ännu	  osäkert	  kring	  nationella	  förutsättningarna	  för	  2015.	  Budgeten	  tas	  
3/12	  och	  först	  framåt	  mitten	  av	  december	  vet	  man	  om	  SKL	  nationellt	  kommer	  hålla	  
ihop	  arbetet	  och	  vilka	  möjligheter	  som	  kommer	  finnas.	  	  

	  
Diskussion	  
Diskussion	  förs	  kring	  vad	  som	  kan	  och	  ska	  rekommenderas	  till	  kommunerna	  inför	  
arbete	  med	  breddinförandet.	  SocITé	  behöver	  användas	  i	  de	  strategiska	  
diskussionerna	  om	  hur	  man	  ska	  arbeta	  vidare	  med	  eHälso-‐arbetet	  under	  2015.	  	  

	  
Värderingen	  av	  NPÖ?	  Digitala	  trygghetslarm?	  Nattfrid?	  etc.	  Uppföljning,	  
analys,	  värdering,	  prioritering	  och	  stimulering	  –	  Hur?	  Slutrapporterna	  av	  
länets	  50	  projekt	  ger	  viss	  vägledning	  kring	  vad	  som	  skulle	  kunna	  
återanvändas	  för	  breddinförande	  
	  

6. Socialstyrelsens	  enkät	  om	  eHälsa	  	  
Ann-‐Charlotte	  redovisade	  för	  enkätsvaren	  avseende	  VG	  på	  förra	  mötet.	  
Erfarenheten	  var	  lågt	  svarsdeltagande	  och	  låg	  kännedom	  om	  eHälsa	  m.m.	  Frågan	  på	  
förra	  mötet	  var	  om	  SocITé	  kan	  göra	  något	  inför	  en	  kommande	  undersökning.	  SoS	  
meddelar	  nu	  att	  ny	  undersökning	  kommer	  ske	  under	  2015	  och	  länen	  kan	  lämna	  
synpunkter	  på	  enkätfrågorna	  före	  1/12.	  Hur	  förbättra	  svarsfrekvensen?	  Vad	  kan	  
SocITé	  bidra	  med?	  Visst	  förarbete	  kan	  i	  behövas	  av	  kommunerna,	  i	  god	  tid	  före	  
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besvarande,	  så	  att	  man	  kan	  redogöra	  för	  de	  lokala	  omständigheterna	  runt	  eHälsa.	  
Önskvärt	  att	  VG	  kan	  använda	  enkäten	  (helt	  eller	  delvis)	  även	  framgent	  för	  att	  följa	  
upp	  länsarbetet.	  	  
	  
Beslut:	  Ann-‐Charlotte	  fortsatt	  ansvarig	  att	  samordna	  frågan	  för	  länet.	  Övriga	  i	  
SocITé	  kan	  lämna	  synpunkter	  på	  materialet	  från	  SoS	  till	  A-‐C	  som	  stämmer	  av	  med	  
Karl.	  Därefter	  ges	  en	  återkoppling	  till	  SoS.	  Kommunalförbundens	  eHälsonätverk	  ska	  
informeras	  om	  att	  förbereda	  och	  ge	  stöd	  inför	  kommande	  enkät	  i	  syfte	  att	  öka	  
svarsfrekvens	  och	  kvalitet.	  	  
	  

7. Gemensam	  IT	  samordningsfunktion	  i	  VG	  (GITS)	  besöker	  SocITé	  
Katarina	  Amundsson,	  Erika	  Svensson	  och	  Gunilla	  Augustsson	  inbjudan	  för	  att	  
presentera	  sig	  och	  sina	  uppdrag.	  Ett	  bildspel	  visas	  som	  sänds	  ut	  med	  
mötesanteckningarna.	  	  
Budget	  2015	  visas.	  Det	  bör	  noteras	  att	  det	  finns	  medel	  avsatta	  för	  den	  centrala	  delen	  
av	  införandearbetet	  kring	  SVPL	  efter	  upphandlingen	  av	  nytt	  IT-‐system.	  Ytterligare	  
information	  om	  behov	  vid	  införande	  kommer	  att	  tillställas	  VGK	  under	  2015.	  Bra	  om	  
SocITé	  är	  med	  och	  beskriver	  kommunala	  behov	  inför	  införandet.	  	  
GITS	  ansvarar	  för	  projekt	  kring	  vårdplanering	  via	  video/LYNC.	  Läs	  mer:	  
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-‐sidor/Samordnad-‐vardplanering/Videomote/	  
Införandet	  ska	  ske	  strukturerat	  och	  har	  en	  hög	  angelägenhetsgrad	  för	  SITIV.	  En	  
operativ	  samordnare	  ska	  rekryteras	  i	  vinter	  till	  stöd	  för	  förståelse	  och	  införande.	  
Support	  i	  kommunerna	  kring	  LYNC	  behöver	  säkerställas.	  	  
KLARA	  SVPL	  utvecklas	  fortsatt	  trots	  att	  upphandlingsprocessen	  är	  igång.	  
Tilldelningsbeslut	  beräknas	  tas	  150221,	  avtal	  tecknas	  i	  mars	  2015,	  leverans	  till	  
drift/pilot	  i	  september	  2015	  och	  breddinförande	  klart	  senast	  maj	  2016.	  SocITé	  kan	  
redan	  nu	  förbereda	  sina	  kommunern	  om	  att	  insatser	  för	  utbildning	  m.m.	  behöver	  
prioriteras	  under	  hösten	  2015.	  Läs	  mer:	  http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-‐
sidor/Samordnad-‐vardplanering/Upphandling/	  	  
	  
WebSESAM	  och	  SESAM	  2	  och	  SESAM	  LMN	  hänger	  alla	  samman	  och	  avser	  
hjälpmedel	  och	  läkemedelsnära	  produkter.	  Beställnings-‐	  och	  affärssystem	  i	  regi	  av	  
Amesto.	  Utvecklingsbehov	  finns	  då	  det	  bl.a.	  saknas	  systemägare	  och	  
funktionsförvaltare	  för	  SESAM.	  	  
	  
Säker	  inloggning	  (SITHS)	  för	  WebSESAM	  är	  aktuellt	  men	  inte	  klart	  för	  införande	  av	  
Amesto.	  Loggar	  och	  historik	  ska	  kopplas	  på	  framgent.	  	  
VästKom	  och	  VG-‐regionen	  har	  inlett	  samtal	  kring	  hur	  utveckling,	  förbättringar	  och	  
förtydliganden	  kan	  göras	  	  kring	  WebSESAM	  och	  GITS.	  	  
	  
Läs	  mer	  på	  VästKoms	  hemsida	  
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/gemensammafunktionero
chtjanster/klarasvplwebsesamgits.106.492990951464200d7145a7b7.html	  	  



	  

Västsvenska	  kommunalförbundens	  samorganisation	  

Box	  5154,	  40226	  Göteborg	  	  	  Besök:	  Gårdavägen	  2,	  Göteborg	  	  	  Tel:	  031-‐403290	  
E-‐post:	  info@vastkom.se	  	  	  www.vastkom.se	  
Organisationsnummer:	  858501-‐2084	  

	  
8. Kommande	  mötestider	  

Mötestider	  2015	  fastställs	  till	  18	  februari,	  6	  maj,	  14	  september	  och	  15	  december	  
(reservtid).	  Heldagsmöte	  9.30-‐15.30	  i	  Göteborg.	  Karl	  sänder	  ut	  en	  digital	  inbjudan	  till	  
mötestillfällena	  via	  e-‐post.	  	  
	  

9. Genomgång	  av	  ”Aktivitets-‐	  och	  åtgärdsplanen”	  
Karl	  och	  Pär	  har	  tagit	  arbetsgruppens	  förslag	  till	  rubriker	  och	  samlat	  en	  rad	  
aktiviteter	  i	  ett	  förslag	  till	  Aktivitets-‐	  och	  åtgärdsplan.	  Karl	  redogör	  för	  förslaget	  till	  
nya	  rubriker	  och	  Aktivitets-‐	  och	  åtgärdsplanen	  justeras	  allt	  eftersom.	  Aktuell	  version	  
efter	  mötet	  finns	  på	  SocITés	  gemensamma	  yta	  på	  Dropbox:	  
https://www.dropbox.com/sh/qv176cx1saagoht/AAB5H4WyiiGRgZSXZNIf2vdCa?dl=
0	  	  
SocITé	  kommer	  inte	  genom	  Aktivitets-‐	  och	  åtgärdsplanen	  och	  förslag	  istället	  att	  Pär	  
och	  Karl	  grupperar	  och	  tar	  fram	  förslag	  på	  några	  arbetsgrupper	  som	  får	  ta	  hand	  om	  
några	  frågor	  vardera.	  Syftet	  är	  att	  fylla	  cellerna	  i	  planen	  för	  att	  öka	  konkretiseringen.	  
Beslut:	  Förslag	  på	  grupper	  som	  hanterar	  frågorna	  vidare	  i	  aktivitets-‐	  och	  
åtgärdsplanen	  tas	  fram	  av	  Karl	  och	  Pär.	  Redovisning	  sker	  på	  mötet	  i	  februari.	  	  	  
	  

10. 	  ”Rätt	  information	  på	  rätt	  plats	  i	  rätt	  tid”	  –	  hantering?	  	  
	  Betänkandet	  ”Rätt	  information	  i	  rätt	  tid”	  har	  GR	  besvarat	  och	  man	  instämmer	  i	  stort	  
med	  betänkandet.	  Sara	  skickar	  GR:s	  yttrande	  till	  SocITé	  samt	  läggs	  på	  Dropbox.	  
	   	  

11. 	  Ny	  version	  av	  Nationell	  informationsstruktur	  (NI)	  
Remiss	  och	  information	  utsänd	  med	  handlingarna.	  Utskick	  kommit	  från	  
Socialstyrelsen(SoS)	  med	  önskemål	  om	  att	  lämna	  synpunkter	  på	  det	  utskickade	  
materialet	  före	  publicering	  den	  19/12.	  NI	  är	  inte	  färdigutvecklat	  utan	  kommer	  enligt	  
SoS	  att	  byggas	  på	  allt	  eftersom.	  Det	  som	  publiceras	  i	  december	  kommer	  att	  vara	  en	  
delleverans	  av	  en	  komplett	  NI.	  	  
Länets	  representanter	  i	  SoS	  referensgrupp	  för	  NI	  (Anne	  Forsell,	  Gisela	  Askne	  och	  
Ann-‐Charlotte)	  har	  inte	  gjort	  någon	  gemensam	  bedömning	  kring	  om	  synpunkter	  ska	  
lämnas	  eller	  inte.	  Medskicket	  är	  ändå	  att	  SoS	  i	  nya	  NI	  ska	  utrycka	  sig	  så	  att	  
verksamheterna	  förstår	  vad	  som	  förväntas	  samt	  ge	  stöd	  för	  implementering.	  
Läs	  mer	  på	  Socialstyrelsen	  hemsida:	  
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur	  	  
	  

	  
	  
	  
12.	  Övriga	  frågor	  

a. GR:s	  arbete	  kring	  Nattfrid	  finns	  dokumenterat.	  Läs	  mer:	  
http://www.grkom.se/download/18.4983be97143069d25ace0/1387517723957/
2012_Nattfrid.pdf	  



	  

Västsvenska	  kommunalförbundens	  samorganisation	  

Box	  5154,	  40226	  Göteborg	  	  	  Besök:	  Gårdavägen	  2,	  Göteborg	  	  	  Tel:	  031-‐403290	  
E-‐post:	  info@vastkom.se	  	  	  www.vastkom.se	  
Organisationsnummer:	  858501-‐2084	  

	  
	  
	  
	  
	  
Anteckningar	  förda	  av:	  
Pär	  Levander	  
VästKom	  


