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1. Ordförande Patrik Mattsson hälsar alla välkomna 

 

2. Dagens agenda godkännes, en övrig fråga anmäldes enligt nedan. 

 

3. Föregående mötesanteckningar godkännes. 

 

4. SAMSA nu och sen (se även bildspel) 

Jan Carlström och Christina Wisser redogjorde för projektets arbete och begynnande 

avslutning. Arbetet har präglats av många utmaningar kring konkurrerande lagstiftning, 

relationen med Framtidens vårdinformationssystem och behovet av CE-märkning. 

En kvarvarande fråga för styrgruppen är hanteringen av SIP där vi har en option att få in 

funktionen i SAMSA samtidigt som SKL utvecklar en nationell lösning som kommer att 

integreras i 1177. 

Av något oklara skäl visar det sig att den så kallade utökade supporten som vi tidigare fått 

från leverantören nu inte ingår i avtalet.  

 

Beslut: Jan kommer att kolla upp detta med inköp och återkomma med underlag för 

situationen som uppstått.  

 

Tills vidare får vi supporten genom en extra kostnad. GITS och SAMSA-förvaltningen 

får i uppdrag att genomföra presenterat förslag om hantering av utökad support via extern 

leverantör i kombination intern tjänsteköpt resurs inom ramarna för beslutad budget. 

Återrapportering på nästkommande möte.  

Det har inkommit önskemål (inklusive finansiering) att utveckla en utdataplattform i 

systemet. Utvecklingen har inte kunnat starta pga resursbrist hos leverantören.  



 

Beslut: Christina ska förse Ragnar med underlag för vidare diskussion med Ann 

Söderström om hur utdataplatformen ska hanteras. 

Utvecklingsönskemål är prioriterade i 4 paket som tidsatts enligt leveransplan.  

 

Beslut: Jan Carlström hanterar utredning och underlag om SIP till nästa möte. I detta 

underlag önskas redovisning av avvikelse från planerade optioner. 

 

 

5. Linn Wallér och GITS 

Linn har precis börjat som samordnare av GITS och presenterar sig och GITS (se 

bildspel). 

 

 

 

6. Utfall 2016 

Patrik presenterar det ekonomiska resultatet för GITS 2016. Utfallet är i stort sett i linje 

med budget med ett litet överskott. 

 

7. Videomöten 

Patrik presenterar helt kort en återkoppling från Marie-Louise Gefvert om videomöten. 

Utbyggnaden går nu snabbt och en karta över regionen presenterades, i Skaraborg 

kommer utrullning nu. 

Länk till filmen som visar hur det ser ut – https://youtu.be/eo_WNEMF3cc 

 

Beslut: SITIV behöver kontinuerlig statistik över nyttjandet av videomöten för att kunna 

driva på arbetet. 

 

8. Handlingsplan SITIV 

Karl presenterade det förslag som skickats ut. Planen är tänkt att gälla 2017-2018 men på 

rubriknivån är tanken att vara långsiktig. 

SITIVs roll i förhållande till Digitaliseringsrådet behöver tydliggöras. 

 

Beslut: Karl Fors får i uppdrag att skicka ut förslaget på remiss till SITIV. Varje 

deltagare förankrar med de som den företräder. 

  

9. Flytt av samordnare 

Beslut: Flytten av Funktionskoordinatorn för websesam från GITS till 

samordningsfunktionen vid läkemedelsenheten i Koncernstab Hälso- och sjukvård 

godkändes. 

 

10. Framtidens vårdinformationsmiljö 

Ragnar och Thomas informerade om att upphandlingen avbrutits och arbetet med ny 

annons har inletts. [Den 24 mars publicerades den nya annonsen med samtliga 49 

kommuner deltagande med option]. 

Thomas presenterade en avsiktsförklaring som kommer att tecknas mellan Västkom och 

https://youtu.be/eo_WNEMF3cc


VGR. Thomas får beslut från kommunsidan och tar kontakt med Ann-Sofi Lodin för 

beslut i VGR. 

 

11. Vårdsamverkan Västra Götaland (VGV) 

Samverkansorganet har haft ett första möte med Ann Söderström som ordförande och 

Thomas som vice ordförande. Thomas berättade kort om uppstarten. 

 

12. Den digitala agendan 

Tore presenterade arbetet med den digitala agendan. Ett fokusområde har blivit 

informationssäkerhet och en rad aktiviteter planeras inom området. Se bildspel. 

 

13. Övrig fråga – NPÖ och privata vårdgivare 

Thomas väckte frågan om hur kraven på privata vårdgivare ställs för att leverera 

information till NPÖ. Underlaget kan stödja det arbete som kommunerna gör för att gå in 

som producenter. 

 

Beslut: Ragnar och Patrik återkommer med besked. 

 

14. Mötet avslutas. 

Nästa möte den 15 juni 2017. 


