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1. Mötets öppnande  

Ann-Charlotte valdes till sekreterare för dagen. Karl informerade att Malin C, med sin 
nuvarande uppdrag, endast deltar i gruppen då hon har ärenden. 

 

2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkändes. Övriga frågor angående representation i styrgrupp för NPÖ och 
deltagande i arbetsgrupp inom MfD. 

 
3. Föregående anteckningar  

Karl gick igenom de föregående anteckningarna. Kommentar till anteckningarna. 
eHälsosamordnarna har påmint kommunerna att svara på den nationella eHälsoenkäten. 

Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Återkoppling på beslutad revidering av uppdragshandling för Socité 

Ledningsgrupp VGK (kommunalförbundsdirektörer och VästKoms direktör) beslutade om 
uppdragshandlingen för Socité i februari 2014. Den har efter det reviderats igen på 
Socitémöten och togs sedan åter till Ledningsgrupp VGK. Beslut togs på att 
uppdragshandlingen skulle tas med till respektive på förbund för en sista genomgång innan 
beslut. 

Exempel på synpunkter att förankra: 

 Tydliggöra att det är kommunerna som deltagarna företräder. Inga landstingsfrågor 

 Slutdatum för gruppen är en fråga om det ska finnas 

 
5. eLearning för palliativvård 

Karl Fors föredrar frågan. 

Bakgrund 

http://www.vastkom.se/


 

Pär Levander har varit i kontakt med VGR om en eLearning kring palliativ vård. 
Utbildningen och verktyget ska upphandlas av VGR. Omfattningen är ca 50 000 personer 
(30 000 VGR och 20 000 i kommunerna). Det finns ett ramavtal som kommunerna kan 
avropa utbildningen ifrån. 

VGR står för kostnaden för plattform och utbildning. VGR vill för sin del drifta det i sin egna 
plattform, för att kunna synkronisera AD. 

Frågeställningen är innehållet i en fullmakt som VGR upprättat och som de vill att 
kommunerna ska skriva under. Denna fullmakt ifrågasätts.  

Beslut 

 Fullmakten kompletteras med målgrupp och tidplan  

 Socialhandläggarna avvaktar juristsvar från Göteborgs svar, kring vilka åtagande 
som fullmakten ger 

 Karl får i uppdrag att initiera fråga till VGR om att arbeta fram en gemensam 
eLearningplattform.  

 Kunskapsguiden kontaktas om hur den kan användas som portal för utbildningar 

 

6. Information SVPL  

Upphandlingen är avbruten. Nytt förslag är att göra en öppen upphandling. Förslaget ska till 
SITIV tillsammans med förslag på ändrade krav på skadeersättning.  

 

Diskussion 

Kravspecifikation som görs ska vara mer framåtsyftande. Uppdraget till inköp är att 
upphandla ett system med samma funktioner som finns i systemet idag.  

Fråga om fullmakterna som kommunerna lämnat till inköp om att de ska genomföra 
upphandlingen är tillräckliga. Karl anser att de inte behöver förnyas. 

 

Beslut  

Avbrottet innebär en möjlighet att arbeta mer framåtsyftande för att få ett system som 
stödjer verksamheten. Kommunparten tycker att tidplanen och uppdraget behöver 
revideras. Karl får i uppdrag att ta med sig synpunkterna till Thomas och beredningen. 

 

 

7. Framtiden vårdinformationssystem 

Dialog om framtidens vårdinformationssystem som ska upphandlas för VGR, Skåne och 
Stockholm. Karl arbetar för kommunerna ska vara med i arbetet redan nu. På SITIV i 
februari ska VGR informera om frågan. 



 

 

8. eHälsa 
a. Utvärdering av eHälsokonferenser 

Maricel redovisade resultat av utvärderingen. 73 personer har svarat på frågorna.  

 

Kommentar: konferensen bör ej planeras till i börjat av året då det pågår bokslut. Halvdagar 
är tillräckligt för enbart chefer.  

 

b. Värdering av mål för eHälsa 2015  

Deltagarna fick via en enkät svara hur viktigt det är att arbeta med de olika målområdena. 
Resultatet samt de målområden som är prioriterade (enkla att hantera eller strategisk 
viktiga) av eHälsosamordnarna redovisades för gruppen. 

Dialog förs i gruppen om prioritering, ersättning, när ersättning ska utbetalas, krav för 
utbetalning. Vad ska ersättningen användas till. 

 
Beslut 

 Stimulansmedel ska beskrivas vara utvecklingsmedel för att kommunerna ska kunna 
använda till utveckling över kommande årskifte  

 Stimulansmedel behöver vara större än 20 000 kr för att vara motiverande 

 Utbetalning görs när kommunen svarat på en enkel utvärdering och kommunen har 
nått målet 

 Besluten på handlingsplan för koncept för trygghet, service och delaktighet, utifrån 
överenskommelsen 2014, bör fullföljas 

 Elisabeth erbjuder eHälsosamordnarna att ta hjälp av GR:s kommunikatör. Hen kan 
korrekturläsa och ge förslag på förbättringar för att det ska vara tillgängligt och 
enkelt 

 
9. Genomgång av ”Aktivitet och åtgärdsplan”  

Se anteckningar och beslut i filen. 

 

10. Övriga frågor 

Förfrågan har kommit om förslag på representant i nationell styrgrupp för NPÖ. 

Beslut 

Karl nomineras till styrgruppen. 

 



 

Charlotta informerade att MfD Myndigheten för Delaktighet har uppdrag 
angåendeTrygghetslarm. Anna-Greta Brodin (numera MfD, tidigare bland annat SKL) har 
rekryterat Amie Stobenius för att medverka i revidering av vägledningen. 

 

Antecknat av 

Ann-Charlotte Klarén 


