
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Minnesanteckningar ALVG 
2017-10-17. kl. 09.30-15.30  
Lokal: Konferenslokal ”sjuan”, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Lunch i Loungen.  

Närvarande: Karl Fors, Ingela Johansson, Göran Persson, Ann-Charlotte Klarén, Ingemar Ros, Siv 
Torstensson, Torbjörn Svedung, Freddy Ehrenholm.  

Distans: Peter Jonsson.  

 
1. Mötets öppnande  

Ingela Johansson, e-samordnare Boråsregionen hälsades välkommen. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Inga övriga frågor. 

 
3. Informationspunkt: Genomgång av anteckningar SSVIT/SITIV 

• Överenskommelsen och gemensam riktlinje, till följd av ny lag, för samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård diskuterades. Preliminärt datum för övergång till 
nytt arbetssätt är den 1 september 2018. 

• FVM, 4 workshops planeras kring FWM, en per kommunalförbund. Fler deltagare eftersöks 
till Boråsregionen.  

• Vårdsamverkan Västra Götaland VVG diskuterades utifrån uppdrag och småkommunernas 
möjligheter och perspektiv. Representanterna i VVG ska representera hela 
vårdsamverkansområdet och inte enskilda kommuner.  

• GITS: Hur ska vi hantera ”projekt” som berör både kommun och region? En process för 
projektkontor/projektportfölj tas fram till nästa möte. 

• SAMSA: Distansmöte – införande pågår. För att genomföra ett breddinförande av att sluta 
faxa och i stället läsa handlingar i NPÖ behövs en projektledare under 2018. 

• Informationssäkerhetsprogrammet: Hur tänker kommunerna. Flera kommuner går med, 
samtidigt är det svårt att tolka vad som ingår i motprestationen. Datasäkerhetssamordnare 
behövs i kommunerna. 

• Genomgång av Västkoms uppdrag och arbetssätt. Uppdrag att ta fram en handlingsplan. 

• Tillgänglighetsdatabasen – en förstudie görs av VGR.  
 

4. Diskussionspunkt: Handlingsplan  
Handlingsplan inklusive uppdragsportfölj gås igenom. Avsikt är att ta beslut på nästkommande 
ALVG/SSVIT. Karl går igenom bakgrund och förslag till upplägg.  
Inriktningsdokument omfattar vision, ekonomi, mål mm. 
Samverkansorganisationen omfattar 0rganisation, återanvändbart, kommunikation, 
kraftsamlingar mm. 
 
Diskussion: Det största problemet med integration av digital teknik är att vi är analoga i vårt 
tänkande. Viktigt att lyfta förändringsarbetet och nyttan. Hur ta till vara på digitaliseringens 
möjligheter och förändrar det analoga arbetssättet. Det finns behov av stöd för att förändra 
det analoga arbetssättet och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att få fart på 
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digitaliseringen. Utmaningen finns i de flesta kommunerna. Kompetens i digitalt ledarskap och 
digitalt förändringsarbete saknas. 

• Var finns affärsutvecklingen i offentlig sektor?  

• Hur frågan att bli kan vi få frågan att bli viktig?  

• Behov av att kartlägga processerna för att få ett smartare arbetssätt.  

• Vilka nätverk finns när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling?  
 
Förslag Ta fram förslag på utbildning, workshop för målgrupp kvalitets- och 
verksamhetsutveckling. 
 
Resursplanering:  

• Nationellt uppdrag 30% - samma som förra året. 

• GITS en ökning med ca 100%. 

• FVM ökar till 2 heltidstjänster 

• Drift och förvaltning av välfärdsteknik. Behov av samordnare för fortsatt arbete. 

• Kommunikations och kompetenshöjande aktiviteter: samma som förra året. 

• Uppdragsportföljen, ny och motsvarar en tjänst. 
 
Förslag på att utveckla Nano-utbildningskonceptet mot fler områden. 
Vad finns idag, vilka behov finns, ”kommunifiering”/anpassning, upphandling? 
 
FVM 
 Hur ska vi tänka kring ambitionsnivån? Karl beskriver plan för 2018.  
 
Förslag: Tydliggör hantering av projektportfölj. Sträva efter flexibelt arbetssätt. Tydliggör hur 
projekten hanteras, från att ansökan kommer in till godkännande samt vad projektansökan ska 
innehålla. Byt uppdragsportfölj till projektportfölj. Förtydliga hur kommunernas intressen 
tillvaratas.  

 
Förankring kring handlingsplanen bör tydliggöras. Nätverken, ledningsgrupper. 
 

5. Remissen drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik 
Hög svarsfrekvens. 30 - 35 svar hittills. Karl Fors sammanställer svaren under kommande vecka. 
Både positivt och negativt. En fortsättning föreslås. 
 

6. GITS 
6.1. Framtidens EFOS 

Vad behöver vi göra. Hur fungerar det med kringliggande tjänster – HSA? 
Linn Wallér informerar kring SITHS och Efos – e-identitet för offentlig sektor. Införande Q1 
2018. Dock är upphandlingen för kortleverantören överklagad. 

o Mobila certifikat 
o Utgivningsprocessen är samma som tidigare. 
o Nya kort innehåller ej Telia e-leg.  
o Inget massutbyte 
o Nya tillfälliga kort kommer att kunna återanvändas.  

▪ Fler LoA-nivåer 
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o Samarbete gemensamt med myndigheter och kommuner och landsting. 
o Ansökt om att ingå i svensk e-legitimation. 

 
To Do: Utgår från Ineras Checklista. 

• Brandväggsöppningar till spärrlistor 

• Tillit till nya rot-certifikat 

• Kontrollera och installera nya versioner av NetID 

• Kontroll av tjänster och använder SITHS-kort 

• Integration 

• Giltighet servercert 
 

• Processen för grundidentifiering måste följas för att få möjlighet att agera som 
identitetsutförare. 

o Gemensamt arbetssätt och ev beställningssystem för kort. Gemensam utveckling. 
(Fakturering, beställning, bokning, support, utbildning, uppföljning mm). 

o Gemensam IDP för mobilt Efos för att ansluta till nationella tjänster. (1 eller 49 mot 
Inera) 
 

Diskussion:  
Hur vill kommunerna arbeta med identitet. Kommunerna har och kommer förmodligen ha 
kvar flera olika lösningar. GDPR ställer högre krav vid inloggning. 

 
Förslag:  
GITS får i uppdrag att ta fram underlag för gemensam administration kring SITHS och HSA.  
Prismodeller och nyttor bör redovisas. Mer information efterfrågas även kring gemensam 
IDP.  
 

6.2. SAMSA och överenskommelsen 
Ny överenskommelse/rutin för utskrivning av patient/brukare från slutenvården (SVPL). 
Linn Wallér informerar om den nya lagen som bland annat innebär nytt arbetssätt vid 
utskrivning från slutenvården. Lagen kommer att gälla från januari 2018. Ett införande 
planeras för utveckling av SAMSA som ska vara klar i mars 2018. Ny process startar 
september 2018. 
Överenskommelsen i korthet:  

o kortare tid för hemtagning från 5 till 3 dagar 
o Primärvården blir ”sammankallande” 
o Karv på planering 
o SIP 
o Nytt IT-stöd 

 
Vårdsamverkan har ansvar för implementeringen. Byggstenar i den nya processen 
kommer att vara videomöten, NPÖ och SAMSA. 
Det finns även andra tekniska delar som ska ingå där VGR är drivande, tex 
kommunikationstorget, internet, mm. Här kan behov av en partsammansättning (ett 
program) behöva ses över. 
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7. Kortare statusrapporter 
7.1. Kommunikationstorget 

Karl Fors redovisar nuläget för hur många kommuner som anslutit sig. Under november 
förväntas merparten av kommunerna att vara anslutna. 
 
Diskussion: IP-Only har långa leveranstider.  
 
Förslag: Karl Fors tar med frågan.  

 
 
Anteckningar 
Siv Torstensson 
Fyrbodals kommunalförbund 
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