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Gemensam handlingsplan för Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i 

Västra Götaland i Styrgrupp IT I Väst - 

SITIV 

Inledning/Bakgrund 
Digitalisering är ett viktigt tillväxtområde inom offentlig sektor som driver 

samhällsutvecklingen i stort. Nationellt drivs arbetet för offentlig sektor främst genom 

regeringen och Sveriges kommuner och Regioner – SKR. Styrningen av arbetet sker bla. 

utifrån ”Strategin för att nå Vision 2025”. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har 

etablerats för att hålla samman de statliga initiativen i relation till kommuner och 

Regioner som för sin del nu äger det gemensamma utvecklingsbolaget Inera AB. Dessa 

nämnda nationella områden tillsammans med kommunernas och regionens 

verksamhetsbehov är bakgrund till att Digitaliseringsfrågorna prioriteras i den 

samverkansstruktur där SITIV-gruppen håller samman parternas arbete. Länk till SITIV-

gruppens uppdragshandling. 

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) samlar sig i 

SITIV för att vara en sammanhållen aktör. Västra Götalandsregionen har ett antal 

program, projekt och verksamheter som strävar efter invånarnytta där samarbete med 

kommunkollektivet är en förutsättning för att nå målen. Genom SITIV koordinerar och 

samlas parterna för länsgemensamma överenskommelser och projekt som initieras från 

antingen VGK eller VGR.  

Utgångspunkten är att de behov som är gemensamma för både VGK och VGR 

hanteras/prioriteras i SITIV. I många fall kan detta vara grundläggande förutsättningar 

för annan samverkan och samarbete.  

Det gemensamma arbetet strävar för att nå den målbild som Tim visualiserar: 

https://vastkom.se/tim  

  

  

http://c/Users/Karl%20Fors/Downloads/Strategin-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rande-av-vision-eh%C3%A4lsa-f%C3%B6r-2020-2022.pdf
http://vastkom.se/download/18.4c427f9c159c7b3a59f8236a/1486135341084/SITIV-Uppdragshandling.pdf
http://vastkom.se/download/18.4c427f9c159c7b3a59f8236a/1486135341084/SITIV-Uppdragshandling.pdf
https://vastkom.se/tim
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Strategiska områden i handlingsplan för SITIV 2021-2022 
Aktiv roll i Framtidens Vårdinformationsmiljö - FVM  

Beskrivning: FVM innebär ett intensivt förändringsarbete där regiongemensamma 

processer skapas, med tillhörande digitalt dokumentations- och processtöd, till stöd för 

invånare/patient/brukare, medarbetare och ledning. 

Uppgift: Säkra övergång till FVM genom att kravställa och/eller hantera de områden som 

gemensamt bör hanteras, men som inte ingår inom ramen för FVM-programmet. 

Mål: Att åstadkomma ett lyckat införande av FVM 

Resurser: Beslutas löpande enligt separata underlag 

Tid: 2021-2024 

Ansvarig: VGR: Ann-Marie Schaffrath? och VästKom: Karl Fors 

 

Hantering av Vårdsamverkan (VVG) 

Beskrivning: Relationerna för nuvarande vårdsamverkansstruktur är beroende av FVM 

och parternas framtida samverkansmodell. 

Uppgift: Etablera en ändamålsenlig samverkansstruktur som följer med utvecklingen 

och stöder införandet av FVM, inklusive tydliggöra VVG´s och SITIV´s roller. 

Mål: En tydlig och ändamålsenlig samverkansorganisation 

Resurser: Inom bef ram  

Tid: 2021 

Ansvarig: VästKom: Ann-Charlotte Järnström och VGR: Ami Svensson 

 

Välfärdsteknik/avancerad vård i hemmet/Hjälpmedel 
Beskrivning: Huvudmännen/vårdgivarna ser fördelar med att erbjuda allt mer vård i 

hemmet där digital teknik kan stödja den enskildes hälsa. Behoven har presenterats 

lokalt, regionalt och nationellt under flera år. Trots det kan inte digitalt stöd erbjudas 

likvärdigt till invånare, huvudmän/vårdgivare inom länet.  

Uppgift: Uppdragsbeskrivning är framtagen och beslutad av SITIV (våren 2020).  

Regionservice VGR har fått i uppdrag att tillsammans med Västkom etablera ett projekt 

för hantering av Välfärdsteknik  .  

Mål: Att erbjuda invånaren/patienten/brukaren digital teknik via ordinarie avtal och 

organisation (hjälpmedelscentralen). 

Definition: Digital teknik ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk 

att få en funktionsnedsättning” 

Resurser: Resurssättning pågår.  

Tid: 2021-2022 

Ansvarig: VGR, Regionsservice Jan Eriksson och VästKom, Karl Fors 
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Nationell påverkan 

Beskrivning: Det är av vikt att VGR och länets kommuner har goda relationer samt är en 

stark förhandlings- och påverkansaktör i relation till nationella aktörer. I vissa frågor är 

det av vikt med gemensamma ställningstaganden. 

Uppgift: Att till SITIV lyfta förslag till gemensamma ställningstaganden, i syfte att enas 

och förmedla till nationella aktörer.  

Mål: Att vara en stark förhandlings- och påverkansaktör som påverkar de nationella 

vägvalen utifrån våra behov och önskemål. Relevanta nationella lösningar erbjuds. 

Resurser: Inom respektive part och SITIVdeltagares uppdrag 

Tid: Kontinuerligt 

Förutsättningar för informationsutbyte 

Beskrivning: Behovet av informationsutbyte mellan parterna är stort och kräver 

lösningar som uppfyller regelverk och lagkrav för säker informationshantering. 

Området berör bland annat förutsättningar kring åtkomst, informatik och 

informationssäkerhet 

Uppgift: Att nationella konceptet Säker digital kommunikation - SDK används mellan 

parterna för att överföra information där så är ändamålsenligt. 

Mål: Uppnå säker digital kommunikation mellan parterna i i Västra Götaland. 

Resurser: Resurssättning pågår. 

Tid: 2021 

Ansvarig: VästKom: Fredrik Holm och VGR: Johnie Berntsson  

 

 


