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1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkänns. Inga övriga frågor läggs till. 

 
3. Föregående anteckningar 

Läggs till handlingarna 
 
 

4. Verksamhetsberättelse GITS (bilaga) 
Madeleine Stark beskriver verksamhetsberättelse 2017. Linn Waller, som är på 
semester, har förmedlat underlag till mötet. 
Under året har det varit stor personalomsättning och underbemanning. Ett stort fokus 
har lagts på processerna kring samordnad vård- och omsorgsplanering (systemet 
SAMSA) och anpassningen till ny överenskommelse vid utskrivning av patienter från 
slutenvården. Det har även särskilt fokus på distansmöten samt pilotprojekt för 
avveckling av fax-meddelande, till förmån för NPÖ, vid samordnad vård- och 
omsorgsplanering 
 
2017 resulterade i ett litet överskott, på grund av personalomsättning samt uteblivna 
leveranser från VGR-IT. På minussidan har det förberedande arbetet för SAMSA, vad 
gäller överenskommelsen för utskrivning från slutenvården, kostat mer än förväntat. 
GITS har under året profilerat sig och blivit mer känt.  
 
 

5. Verksamhetsplan 2018  
Karl Fors beskriver att GITS-personal situation hanteras via pågående rekryteringar. En 
beskrivning görs av föreslagna mål för verksamhetsplanen. 

 
Noteringar från diskussionen 
- Det mål som är satt för projektet med att ersätta fax-meddelande med NPÖ, det 

behöver förtydligas 
- Primärvårdskontorets uppföljning av KOK-boken brister. Viktigt att respektive part 

tar ansvar för sina privata utförare 
- Närhälsan har, jämfört med privata utförare, en övervägande del av länets äldre 

(över 65 år) 
- Att få tillgång till en aktuell läkemedelslista är fortsatt en problematik som inte NPÖ 

löser 
 
Beslut 
SITIV godkänner verksamhetsplanen, med tillägg om att få ett förtydligande på 
innebörden av det beskrivna målet med projektet för att ersätta fax-meddelanden med 
NPÖ.  
 

 
 
 



 

 

 
6. Nationell struktur - Inera 

Karl Fors informerar om att Malin Lundqvist, IT-chef Intraservice, Göteborgs stad samt 
Karl Fors, Länssamordnare, VästKom utsetts som företrädare för kommunerna i Ineras 
programråd. 
 

Noteringar från diskussionen 

- Det nationella arbetet behöver taktas med det regionala och vice versa. Ineras programråd 
kommer behöva ha en relation med SITIV.  

- Vi behöver stämma av frågorna med de som är politiska företrädare i Inera.  
- Vi behöver kommunicera att vår hemtagning sker till SITIV och sen vidare. Gemensam 

budgetdiskussion gentemot Inera är troligen annalkande 

 
 

7. Omställningsområdet Digitalisering 
Ragnar Lindblad beskriver VGRs omställningsprogram digitalisering. I området finns 
exempelvis frågor som: digitala vårdmöten, Internetbaserad stöd och behandling, 
digitalt stöd för KOL-patienter, AI – Artificiell intelligens, med mera 

 
Noteringar från diskussionen 
- Hur ser VGR på relationen med kommunerna? Det är viktigt att få till en bra relation, 

vad gäller samtliga omställningsområden, kanske förutom den ”specialiserade 
vården”? 

- Vi ligger efter befolkningens efterfrågan på digitaliserade tjänster och vår 
förändringstakt är fortsatt långsam 

- Dagens ersättningssystem är inte uppbyggda för digitaliseringens möjligheter 
- Att etablera ett gemensamt välfärdscentrum, med kompetens från flera parter, kan 

möta behov från äldre – med regiongemensamma processer. Det skulle vara 
intressant att starta ett arbete kring  

- Det är problematiskt att respektive lagrum tillämpas olika 
- VGR samlar sig, bland annat med FVM. Kommunsidan är i dagsläget inte lika 

samlade  
- Vi kan alldeles för lite av varandras förutsättningar, inom och mellan 

organisationerna 
 

 
8. Projektportfölj/Process för nya uppdrag Karl 

Karl Fors beskriver det arbete som påbörjats av Linn Wallér, Madeleine Stark, Tore 
Johnson och Karl Fors för att tydliggöra hur nya uppdrag tas in till SITIV-gruppen, 
inklusive en grund för prioritering.  
Förväntan är att process beslutas på kommande möte.  

 
 

9. ESF-ansökan Digital kompetens (Ragnar)  
Ansökningsprocessen kring ESF-ansökan för digital kompetens fortgår. Om tilldelning 
ges så startas en planeringsprocess på cirka 6 månader. Projektet planeras pågå 2018-



 

 

2019. 
 

10. Statusrapporter GITS 
Statusrapport för respektive GITS-uppdrag utskickat som bilaga till kallelsen. Finns även 
att tillgå via hemsidan för GITS.  

11. Statusrapport/logg 
11.1. FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö 

Ragnar Lindblad beskriver att tidsplanen är förlängd, tilldelning sker efter 
sommaren istället för strax före sommaren. Det finns en inbyggd risk, med 49 
tillkommande parter, i avtal med leverantör. Det är viktigt att vi har en etablerad 
gemensam organisation för drift/förvaltning. En lagom strikt governance-modell. 
För VGRs förvaltningar samt även då i relation med kommunerna och privata 
vårdgivare.  
På kommunsidan finns numera en kommunikatör rekryterad. Ett första nyhetsbrev 
är utskickat 
 

11.2. VVG  
Thomas Jungbeck beskriver föregående möte med gruppen VVG – vårdsamverkan 
Västra Götaland. Fortsatt stort fokus på att etablera en överenskommelse för 
utskrivning från slutenvården. Ett nytt vårdsamverkansområde har etablerats. 
Alingsås och Lerum ingår i detta. 
 

11.3. Välfärdsteknik/medicintekniska hjälpmedel i vardagsmiljö  
Karl Fors beskriver att arbetet inte kommit vidare sen förra diskussionen på SITIV. 
 
 

12. Övriga frågor 
12.1. Elevhälsa i fokus 

Ett projekt pågår med elevens hälsa i fokus. Uppgifter kommer samlas i ett IT-
system. Systemet behöver driftas och förvaltas över tid. GITS är ett alternativ för 
genomförandet. Frågan återkommer med underlag till nästa möte 

12.2. En uppgift, en gång 
Tore Johnson arbetar med att få till en nationell struktur för att bara behöva lämna 
information en gång. Likt den Estlandsmodell (XROAD) som ofta beskrivs som gott 
exempel. Önskan är att Tore föredrar om frågan på nästkommande möte. 

 
 

13. Till nästa möte 
13.1. En uppgift, en gång (Estlandsmodellen) 

 

15.30 avslut. 
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