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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Deltagande: 
Per-Olof Hermansson 
Joakim Svärdström 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Magnus Nilsson 
Kjell Karlsson 
Lisbeth Nilsson 
Karl Fors 
 

Frånvarande: 
Håkan Sundberg 
Magnus Gyllestad  
Anneli Snobl  

 

ANTECKNINGAR FRÅN SAMMANTRÄDE 
Tid: Start: 7 juni klockan 17, till 8 juni klockan 12. Avslutas med lunch. 

Plats: Hjortviken konferens, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås 
 
Agenda: 
Dag 1 

16.00  Incheckning  

17.00 Start av workshop genom ledning av  Magnus Fredriksson 

19.00 Avslut 

19.30 Middag 

 

Dag 2 

8.00 Fortsättning workshop 

10.00 Fika 

10.15 SSVIT-möte 

12.00 Avslutning 
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SSVIT-möte 

1. Mötets öppnande  
2. Godkännande av dagens agenda 

Dagens agenda godkänns. 
 

3. Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna. 
 

4. Beslut: Drift/förvaltning av välfärdsteknik  Kjell Thuné  
Kjell Thune beskriver den förstudie som SSVIT beställt kring drift/förvaltning av välfärdsteknik. 
Förstudien har tagits fram med stöd av en arbetsgrupp med företrädare från samtliga 
kommunalförbund. Deltagande i arbetet har varit mindre och större kommuner, där vissa 
kommit långt inom välfärdsteknikområdet samt andra precis startat sin resa. Underlag har 
inhämtats via arbetsmöten, workshops, omvärldsbevakning på mässor, med flera. 
 
Genom arbetet har önskemål från kommunerna främst samlats kring: Implementering, 
upphandling, tillgängliga produkter och integrering mot kommunala verksamhetssystem.  
 
I länet finns tre kommuner som ligger lite mer i framkant, vad gäller drift av välfärdsteknik. 
Dessa skulle kunna vara tre utgångspunkter för att tillhandahållande av tjänster till de av länets 
kommuner som önskar medverka. Koordinerat av ett center för välfärdsteknologi kallat 
välfärdscentrum. Välfärdscentrum ska ansvara för: marknadsföring, kunskapsspridning, 
utbildning/processtöd, omvärldsbevakning, nätverk, support/rådgivning samt upphandling, 
kvalitetssäkring och leverantörskontakter. Det bedöms som nödvändigt att kommunerna 
behöver bli en större kund för att få en bättre påverkan på leverantörer.  
Relation behöver byggas upp med testbäddarna i länet, exempelvis allAgeHub, för att kunna 
breddinföra de tjänster/produkter som tas fram i testbäddarna (pilotprojektet). Det är viktigt 
att hitta samarbete med hjälpmedelscentralerna. Hjälpmedelscentralerna skulle exempelvis 
kunna stå för själva installationerna. De finns etablerade över länet som helhet, men saknar 
välfärdsteknikprodukter i dagsläget. 
Ett forum behöver etableras för erfarenhetsutbyte. Fyra personer föreslås arbeta i 
organisationen. 
 
Noteringar från diskussionen: 
- Drift och förvaltning, skulle inte det inrymmas i förstudien? Beskrivning ges på att det är en 

möjlighet i steg två. Det har inte efterfrågats i de workshops som gjorts 
- Har delregionala lösningar diskuterats i steg ett, som innehåller främst 

kompetens/upphandling? Önskan är att man ska kunna gå in i frågan succesivt. Med det får 
frågan växa fram, utifrån intresse 

- Hur starka synergier kan man se med hjälpmedelscentralen? I dagsläget finns inte 
produktkännedom. Det är oklart hur kompetensen ser ut på utförarsidan. Men tron är att 
organisationen skulle kunna återanvändas 

- Vart finns landstingens gränssnitt i dessa frågor? Det behöver tyvärr utredas ytterligare 
- Namnet välfärdscentrum speglar inte uppdraget kring välfärdsteknik! 
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- Steg två är en känslig fråga. Det bör noteras 
- Gränssnitten mot befintliga samverkansform i VästKoms, kommunalförbundens och VGRs 

regi behöver tydliggöras 
 

Beslut 
SSVIT godkänner förstudierapporten. Förstudien publiceras på hemsidan och skickas på remiss 
till kommunerna och Västra Götalandsregionen inklusive vårdsamverkansgrupper och GITS-
funktionen. Synpunkter på remissen hanteras på SSVIT-mötet den 23 november.  
 
 

5. Information: Ersätta faxen med NPÖ för EPIkriser  
Ett pilotprojekt har genomförts i Fyrbodal. NU-sjukvården (Västra Götalandsregionen) har vid 
samordnad vård och omsorgsplanering med Uddevalla kommun slutat faxa den information 
som kommun och primärvård har behov av. Istället hänvisas till NPÖ – Nationell 
PatientÖversikt. Projektet har varit lyckosamt, Fyrbodals eSamordnare Siv Torstensson har 
varit projektledare. Projektet återrapporteras nu inom vårdsamverkansstrukturen. 
Förhoppningen är att återanvända erfarenheterna till ett implementeringsprojekt i länet som 
helhet.   
 

6. Information: Status konferenser/utbildningar 2017 
Under våren har konferens hållits kring ”mina meddelanden”. Utbildningar har hållits i 
katalogtjänsten HSA (en förutsättning för säker inloggning). 30 augusti kommer konferens 
hållas kring nya dataskyddsförordningen (180 deltagare anmälda). 20 september kommer SKL, 
Inera och Kommentus och vill föra dialog om behov och framtida organisering – save the date! 
 

7. Informationspunkter 
7.1. Kommunikationstorget  

Införande pågår. Genomförande under höst.  
 

7.2. Mina meddelande – ”införande pågår” 
Den genomförda konferensen för Mina Meddelande har gjort att kommunerna upplever 
det enkelt att ansluta sig till tjänsten. En nyhet. Flera kommuner arbetar med att ansluta 
sig.   
 

7.3. Informationssäkerhet  
24 kommuner genomför informationssäkerhetsutbildningar, enligt tips från SSVIT i dec 
2016. Alternativa produkter finns nu, vilket gör att fler kan komma vidare. VGR kommer 
troligen ta beslut om informationssäkerhetsprogram som ska stötta kommunerna i juni. 9 
miljoner kronor avsätts.  
Noteringar från diskussionen 
- Boråsregionen ser över möjligheten att gemensamt/gemensamma dataskyddsombud, 
för att bland annat kunna uppfylla de kravs som ställs på en oberoende roll. Även juridiska 
avdelningen i Göteborgs stad ser över frågan 
 

7.4. Rekommendation Inera förvärv – VästKoms styrelse 
VästKoms styrelse har tagit beslut på att rekommendera kommunerna i länet att se 

http://www.vastkom.se/


 

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 

positivt på att förvärva aktier i Inera. Hur många kommuner som anslutit sig kan följas på: 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrning/iner
aab/kommunersomardelagareiinera.12402.html  

  
8. Inför SITIV 

Inom Framtidens vårdinformationsmiljö håller en uppdragsbeskrivning på att tas fram. 
Kommunerna åläggs att beskriva optionernas del av FVM. Uppfattningen har varit att 
kommunerna deltagit med samma finansieringsprinciper som en förvaltning på VGR. Nu är det 
tydligt att VGR vill att vi ska bekosta vår del i FVM-arbetet. Det handlar om 2-3 heltider. Genom 
omdisponering klarar vi åtagandet inom budget. Önskemål finns om att ha en 
kommunsamordnare. 

 
Noteringar från diskussionen: 
- Viktigt att vi är med och påverkar 
- De behöver oss också. Försök få till 50/50 finansiering. Vi kan dock inte hoppa av 

 
Beslut 
Vårt bud blir att erbjuda 50/50 finansiering för de kommunala resurserna. 
 
 

9. Övriga frågor 
- 
 

10. Frågor till kommande möte 
-  

11. Avslut 
Mötet avslutas. 
 
 
Antecknat av  
Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom 
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