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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

UtgivarForum, 2018-09-13 
EFOS / SITHS utgivning 

Deltagare 
- Lotta Hall, Skaraborgs Sjukhus 

- Karola Vilsson, Västfastigheter 

- Jesper Dyrbye, TjänsteID Service 

- Javor Pranjic, Hälsan och Habilitering 

- Håkan Åkerström, Närhälsan 

- Åsa Steiner, Närhälsan 

- Lena Revertimini, Göteborgs Stad 

- Birgitta Skedung, Kungälvs Sjukhus 

- Pernilla Ekström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

- Martin Hermansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

- Stefan Torstensson, Göliska IT 

- Oskar Torstensson, Frölunda Specialistsjukhus 

- Bass Johansson, GITS 

- Fredrik Rasmusson, Västra Götalandsregionen 

 

 

Presentation deltagare 
Presentation av deltagare, några nya samt några återkommande från tidigare konstellation 

ORA-gruppen. 

Erfarenheter från kortbristen i somras 
Bass redovisade erfarenheter från kortbristen i våras. Tack vare samverkan har vi kunnat 

omdisponera tillgängliga kort mellan såväl förvaltningar som kommuner efter var behoven 

varit störst. Vi diskuterade om inte incidenten skulle kunna ligga till grund för en riskanalys 

och hur informationsspridningen fungerat (bra, utifrån de förutsättningar som fanns). 

Vi diskuterade även de orosanmälningar som skickats in från ett antal Ansvariga Utgivare och 

svar från Inera AB. 

Ett förslag är att inrätta en arbetsgrupp för just Säkerhet. 

Privata vårdgivare diskuterades. 

BESLUT: Bass, Håkan, Jesper samt Fredrik planerar in ett Skypemöte för information. 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Presentation av GITS samverkan 
Bass presenterar lite bakgrund till gruppen vad gäller GITS som operativt organ och SITIV 

som strategiskt/styrande. Bass, Funktionskoordinator för samverkande utgivning, underströk 

att funktionen GITS är självständig och organisationsneutral då behoven från länets 49 

kommuner och VGR ska värderas lika. Vi gick även igenom vad som pågår gemensamt: 

Förvaltning av Efos-utgivningen 

• Jämbördig samverkan 

• UtgivarForum 

• Regelverk och rutiner 

• Finansieringsmodell 

• Bokningsstöd, webbaserat 

• Support, Helpdesk 

• Utbildning, kompetenscentrum 

• Internrevision 

 

Aktiviteter och utmaningar 

• Utöka samverkan 

• Gemensam lösning för mobilt Efos 

• Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM) 

• Omställningen av sjukvården 

 

 

Syftet med UtgivarForum 
Fredrik gick igenom syftet med UtgivarForum:  

• Utveckla gemensamma rutiner och kontrollfunktioner utifrån regelverk,  

• Utveckla samverkan,  

• Informationsspridning. 

 

Kallade är samtliga Biträdande Utgivare. 

Som ordförande valdes Birgitta Skedung, Kungälvs Sjukhus. 

BESLUT: Birgitta Skedung valdes som ordförande. 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Nytt från Efos 
Från Efos rapporterade Fredrik vad som kommunicerats nationellt, bl.a 

• Att all inloggning till Efos-portalen kräver Efos-kort 

• Att all sökning i Efos-portalen sker med personnummer eller HSA-id 

• Att Efos-portalen och därmed all utgivning och administration i Efos inte kan ske 

11 - 13 januari (fredag kl. 17- söndag kl. 18 preliminärt). Efos PA har lämnat 

synpunkt till projektet att börja senare på fredag för att anpassa till 

verksamheternas skiftbyten. 

Första punkten ger att vi snabbt måste få ut Efos-kort till våra administratörer, för att spara tid 

innehåller dessa inga fotografier. Fredrik lägger upp ett Excelark på Alfresco där samtliga 

Biträdande Utgivare får ange sina handläggare för initial beställning. 

BESLUT: Biträdande Utgivare matar in sina handläggare som ska få ett Efos-kort utan foto 

snabbt i Excelfil. TjänsteID Service koordinerar anslutna kommuner. 

Länk till dokumentet: ”Beställning av fotolösa Efos-kort till blivande ID-administratörer.xlsx” 

Efos-området i VG får initialt två kort, Ansvarig Utgivares och ett till. 

BESLUT: Biträdande Utgivare för TjänsteID Service – Jesper – får det andra ”förstakortet” 

och beställer de fotolösa korten till övriga handläggare. 

Fredrik gick igenom de roller som kommer finnas i Efos (dokumenterade i PPT-

presentationen) samt förevisade de nya rutiner som nu blivit fastställda nationellt. 

 

 

Övriga frågor 
1. Puckel: Lotta informerar att de nu är mitt i sin införandepuckel och då SkaS låg tidigt 

så kommer övriga förvaltningar i VGR snart därefter. 

2. Försening: Martin på SU informerar om nya förseningar i leveranserna. Felanmält – 

Fredrik bevakar. 

3. Privata vårdgivare: Håkan föreslår att vi tydligt informerar privata vårdgivare om 

vad som kommer att gälla efter lanseringen av Efos. 

4. Spärrning: Jesper från TjänsteID Service informerar att uppdraget de har från VGR 

att avregistrera samtliga kort från personer som avslutat sin anställning eller uppdrag 

åt VGR, inte kommer lösa detta innevarande vecka. Alla sommarvikariers kort 

kommer samtidigt och med ett långsamt system innebär det att de inte hinner. 

BESLUT: Fokusera på ordinarie kort och ignorera reservkort (kan särskiljas i 

kortnumret). 

https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/tjnsteid-etjnstekort/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9a544f9c-8784-4e1f-8f86-403b7e38c95e

