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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL  
 

Datum: 2018-06-18   Tid: 15:00 -17:00 Plats: Gullbergsvass, lokal Perrongen 
 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar   

2. Informationspunkter 

a. GDPR – personuppgiftsbiträdesavtal 

Målet är ett avtal med kommunerna, gemensamt för fler gemensamma tjänster. 

Ineras mall används för samtliga IT-tjänster. En projektledare rekryteras för att hålla 

i arbetet. 

b. Avstämning upphandlingskrav – status 

Cerner ska återkomma med svar. 

c. Lägesrapport anpassning SAMSA IT-tjänst och övrigt arbete 

I. LPT-LRV 

LPT/LRV funktionalitet kommer inte med i den version som 

driftsätts i september. Kravet har strukits i denna leverans till 

förmån för annat som varit mer angeläget. 

d. Resurskontrakt 

Resurskontrakt kommer att skickas ut inom kort. Omfattningen på höstens arbete är 

något mindre än tidigare. Det är fyra stycken arbetsutskott som kommer att vara 

mer aktiva under hösten. Det är dessa deltagare som får resurskontrakt. 

e. Central fakturering 

Det kommer att etableras en central funktion för att hantera fakturering. Varje 

kommun kommer att få en samlingsfaktura för de patienter som ingår i 

medeltalsberäkningen inom somatik, i fakturan kommer det också att framgå de 

som går över sju-dagars regeln samt psykiatripatienter.  

Mer information presenteras på höstens första styrgruppsmöte. 

f. Status Utdata 

BI-teamet har lämnat förslag på hur kommun/andra externa organisationer ska få 

tillgång till utdata. De som ska ha tillgång måste då få behörighet. En särskild 

blankett ska fyllas i för att möjliggöra detta. Underlag håller på att tas fram 

g. Nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev kommer i den senare delen av augusti. 

h. Delregionalt arbete status 

- Skaraborg: Arbetet pågår. Det görs fler och fler SIP:ar  

- SAMLA: Arbetar på, ser en hel del utmaningar 

- ”LGS”: Svårt att få en hel bild eftersom det är ett stort område. Arbete pågår 

sip:ar
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- SIMBA: Tränar på nytt arbetssätt, men emellanåt blir det rörigt. Alla parter är 

involverade. 

i. Distansmöte 

Den 12 juni genomfördes ett uppstartsmöte efter en tids vila.  Störst fokus är på 

statistik. Christer vill gärna göra besök i verksamheten för att se hur de arbetar. 

3. Regional rutin – utestående frågor 

Plan finns framtagen uppdatering av Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA. Planen omfattar att bereda och ta fram förslag till rutin för 

LPT/LRV (utifrån manuell hantering i avvaktan på IT-stöd)rutin ska tas fram, rutin för 

asylsökande och palliativ vård, redaktionella ändringar, behov av förtydligande som 

framkommer vid utbildningar etc. Se bifogat dokument. 

4. Övriga frågor 

a. SITHS-kort. Det är brist på SITHS kort p.g.a. fördröjda leveranser från leverantören. 

Som en följd av att nya kort (EFOS) ska införas har verksamheterna uppmanats att 

inte ha för stora lager. Inera levererar nu reservkort enligt prioriterad lista och man 

beräknar att klara behovet inför sommaren. Det finns plan för alternativ access till 

SAMSA om det skulle behövas. Avvaktar i det längsta att ta den i bruk då det är en 

sämre lösning säkerhetsmässigt och kräver visst arbete. 

b. Jan Carlström tackar Eva Waern som slutar i SVPL styrgrupp.  

5. Kommande möte  

4 september  16:00 – 17:00  

20 september  16:00 – 17:00 Skype  

25 oktober  15:00 – 17:00  

20 november  15:00 – 17:00  

18 december  15:00 – 17:00 
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Sändlista:  

    

         

Jan  Carlström  Systemägare, ordförande  deltog 

Anette   Johannesson LGS    förhinder 

Erika  Hägg  LGS    deltog 

Ewa  Waern  LGS    deltog 

Ulla   Molander  LGS     förhinder 

Anders  Glansén  LGS      förhinder 

Ingela  Thorell Södra Älvsborg      förhinder 

Solveig  Eldenholm  Södra Älvsborg      förhinder 

Noomi   Holmberg  SIMBA   deltog 

Cathrine Thanner SAMLA deltog 

Malin   Swärd  Skaraborg    deltog 

Margareta  Liljegren  Skaraborg      förhinder 

Tommy Almström Fyrbodal     förhinder 

Magnus   Kronvall  Fyrbodal      förhinder 

Christer  Nygren Funktionskoordinator GITS Regional Förvaltning  deltog 

Maria   Fredriksson  Funktionskoordinator GITS Regional Förvaltning  deltog 

Christina  Wisser  Förvaltningsstöd    deltog 

Linn Wallér Funktionsledare GITS förhinder 

         


