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Föredragande: 

§5. Jenny Edvardsson, Petteri Lackéus 

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 

Tid: 19 maj, kl. 13.00-16.00 

Plats: Teams, länk via kallelsen. 

Agenda: 

1. Mötets öppnande  
Nya deltagare välkomnas. Kort presentationsrunda. 
 

2. Godkännande av dagens agenda  
Dagens agenda godkänns. Till övriga frågor läggs den Regionala utvecklingsstrategin. 

 
3. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar läggs till handlingarna 
 
4. info: Handlingsplan för SITIV 

Karl Fors informerar förslag på reviderad handlingsplan. Tidigare beslutat att vi skulle 
avvakta färdplan Nära Vård. Den färdplanen har pausats pga. Covid-19 pandemin. Karl 
presenterar förändringar i reviderade handlingsplanen. Projektportfölj finns inte i 
dagsläget men förslaget är att det ska tas fram. Målsättning för innovation är justerad. 
Nationell påverkan är en definierad punkt.  
 



 

 

Diskussion 
- Revideringarna är bra. Projektportfölj bra som beskrivning av vad SITIV gör. 
- Viktigt att handlingsplanen inte är för vidlyftig. Kopplingen till färdplan Nära Vård är 

viktig att ha med. 
- Föreslår att justering görs sammanhållen informationshantering. Vill att det 

förtydligas att privata vårdgivare ska följa KOK-bok och leverera data till NPÖ. 
Noteras för revidering.  

- Viktigt att handlingsplanen leder till genomförande. Viktigt att få ett nationellt 
perspektiv nationellt vad gäller Inera. 

 
Beslut: SITIV ställer sig bakom inriktningen i handlingsplanen. Beslut ska tas för varje 
enskilt projekt.  
 

5. Välfärdsteknik/medicintekniska hjälpmedel  
5.1. Beslut: Uppdragsbeskrivning välfärdsteknik  
Johnie Berntsson och Karl Fors informerar kort om historik, stöd och Implementering av 
välfärdsteknik (SIV) är ett projektförslag som har tagits fram av kommunerna tidigare 
men pausats till förmån för FVM. Uppdragshandling har tagits fram sedan förra SITIV 
mötet och den presenteras av Johnie. Nyckelbegrepp har bland annat varit sömlös vård, 
Nära vård och individfokus. Vi behöver enas om ett arbetssätt och tillsätta en 
arbetsgrupp som med hjälp av patientfall identifierar samverkansområde vad gäller 
välfärdsteknik.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Välfärdsteknikfrågan har varit aktuell länge och haft olika skepnader. Bra att 

uppdragshandling tagits fram men upplevdes initialt regionfokuserad. Viktigt att 
pågående arbete tas om hand.  

- Viktigt att få med bredden och att se hur vi kan samverka, utredningen får utvisa var 
vi landar.  

- Konkret arbete nödvändigt för att hantera en stor komplex fråga. Börja i liten skala 
för att hitta var problem uppstår.  

- Svår och stor fråga men vi behöver komma framåt. Uppdragsbeskrivning kan 
behöva justeras över tid.  

- Invånarperspektivet är centralt och att komma igång. Vad är nyttan och vad kan vi 
göra tillsammans. 

- Tillsättning av resurser är centralt att lösa.  
 
Beslut: SITIV ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen ska 
följas upp regelbundet av SITIV. VGR och VästKom tar frågan om bemanning och 
återkopplar vid nästa möte. 
 

5.2. Beslut: SOU 2020:14 
VGR har ställt frågan till VästKom om framtagandet av ett gemensamt remissvar för 
SOU 2020:14 – framtidens teknik i välfärdens tjänst. En gemensam arbetsgrupp har 
tagit fram ett förslag. Ärendet innebär att SITIV godkänner underlaget och att de 
organisationer som önskar återanvända förslaget, att de kan göra så inom sin egen 
organisation och beslutsprocess. 



 

 

Jenny Edvardsson informerar om det gemensamt framtagna remissvaret och Petteri 
Lackéus kompletterar med VGR synpunkter.  
 
Diskussion:  
- VGR har tagit fram ett kortare förslag, kan det delas? Svaret är Ja. 
- Frågan lyfts om avsnittet om bredband stämmer? Det måste kontrolleras och 

säkerställas.  
- Vad gäller avsnittet om DIGG: vi är överens om att vi vill ha en gemensam struktur 

och DIGG måste få det mandatet och den finansieringen av regeringen. 
- VGR kommer att skicka ett svar som är en konsolidering av det gemensamt 

framtagna remissvaret. 
 

Beslut: SITIV godkänner förslaget med kompletteringar från Tore vad gäller bredband 
och DIGG. 
 

 
6. Tillitsramverk med teknisk lösning för federerad inloggning 

Gemensam inloggningslösning i federation för VG har tidigare testats och på 
föregående möte föreslogs en lösning för att komma vidare. VGR IT har tidigare velat 
lösa frågan själva. Kommunerna har generellt varit positiva till gemensam inloggning i 
federation. Projektledare är nu på plats och ett förslag till erbjudande tas fram. Syftet 
med att göra detta i samverkan är: kostnadsdelning, samma regler för gemensamma 
lösningar, med mera. Ett tydliggjort och prissatt erbjudande tas fram. Risker/oklarheter 
som är identifierade är bland annat anslutning till Millenium. 
  
Diskussion:  
- efterfrågan och tilltro finns vad gäller kommunerna. Hur ställer sig VGR IT till 

framtida erbjudandet? 
- Viktigt att Millenium kan nås oavsett inloggningsfunktioner, är det en diskussion 

som tagits? 
- Idag finns utmaning vad gäller SAMSA, då alla huvudmän har olika tekniska 

förutsättningar. Det påverkar hela processen, ur användarperspektivet blir det 
komplext. Vi behöver takta och göra lika. 

- Den egna organisationens säkerhet utan beaktande av samverkanskrav har tidigare 
varit tongivande i diskussioner.  

 
Beslut:  Karl och Linn bokar ett separat klargörande möte med Marie-Louise för att 
komma vidare i frågan. Risk med kommunernas åtkomst till Millenium lyfts till kommun 
FVM-AU av Karl och Ann-Charlotte. 
 
 

7. GITS (bilaga) 
Linn informerar att Covid-19 pandemin påverkar arbetet, som exempel nämns:  
Efterfrågan på digitala möten har ökat. Förenklad bokning av möte i SAMSA. 
Smittspårning i SAMSA med hjälp av smittskyddslagen, förbättrat stöd för SIP, 
förenklad utgivning av SITHS kort och stöttning över organisationsgränser.  
 



 

 

Några särskilda utmaningar vad gäller samverkan beskrivs också. Ett exempel är när det 
blir fel, exempelvis ett kabelbrott som en annan aktör uppmärksammar, det finns då 
svårigheter finns att felsöka via GITS. Detta då man ej är avtalspart för alla frågor.  
 
Noteringar från diskussionen: 
- kan vi nyttja befintliga strukturer för att lösa problem. Kan SITIV med stöd av 

handlingsplan tydligare prioritera GITS arbete? 
- kan ev. överskott i GITS budget användas till resurser i FVM? GITS får finansiering 

från olika parter, för olika uppdrag och resurser. Ska pengar flyttas behöver dialoger 
tas.  

- övergripande fördelning och prioritering av resurser är önskvärt när förutsättningar 
ändras.  

 
8. Stående punkt: Nationell struktur - Inera 

8.1. Inera förändrar sin styrstruktur https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-
lankar/overgripande/ramverk/ 
Innebörden är att kommunernas programråd läggs ned. Styrning övergår till att 
kanaliseras via SKRs nätverk. Inget gemensamt nationellt forum för kommuner och 
regioner. Hur påverkar det oss och vårt samarbete? Det är fortfarande oklart hur 
påverkan/styrning ska fungera framöver.  
VGR har inget nytt att rapportera. 
 

8.2. Målbild 1177 – kommuner 
På föregående möte diskuterades 1177 och dess målbild. Planering för 
kommunernas roll har påbörjats, det finns dock inget nytt att rapportera. 
 

8.3. Säker digital kommunikation (SDK) 
Som komplement till de system som finns och etableras där vi noggrant 
strukturerar vår information etableras nu det nationella konceptet SDK – säker 
digital kommunikation som kan hantera meddelande i ostrukturerad form, likt ett 
papper i en fax eller ett mail. SDK omnämns ibland som en “FAX-ersättare” och 
kommunerna i länet har varit drivande i etableringen av konceptet under flera år. 
Från 2020 är VGR aktiva i projektet och tekniska tester planeras. Oklart hur 
verksamhetsförankring sker.  
 
Noteringar från diskussionen:  

 
- Skarpa tester ska vara startat på VGRs sida men oklart hur det gått. 
- Skövde kommun och arbetsförmedlingen har startat tester. 
- DIGG har efterfrågat återkoppling på vad som görs. 
- Johnie beskriver att VGR löst finansiering vad gäller arbete med SDK. Johnie tar 

med frågan tillbaka för mer information om aktuellt läge och återkopplar till Karl.   
 
 

9. Statusrapporter 
9.1. FVM/Omställningen  

https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/overgripande/ramverk/
https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/overgripande/ramverk/


 

 

Ann-Charlotte Järnström informerar om att det är viktigt att vi kopplar ihop 
omställningen och FVM så att vi inte arbetar i separata spår. Arbete pågår.  
 
9.2. VVG  
Ann-Charlotte Järnström informerar om att tätare möte hålls, 2 gånger per vecka nu 
pga Covid-19. Smittskydd och vårdhygien deltar. Stort fokus på att ge tillgång till 
skyddsutrustning.  

 
 
10. Övriga frågor 

- RUS – Regional Utvecklings Strategi. 
Tore Johnson informerar. Strategin är nu på remiss, många remissinstanser 
involverade. Beslut ska tas våren 2021.  Kommuner, region och bland annat 
länsstyrelsen är involverade i arbetet. Agenda 2020 finns med som grund och Vision 
det goda livet. Vid varje mandatperiod kan revidering ske. Vägledande principer är 
framtagna, dialog och samverkan är centralt. 

 
11. Förslag på frågor till kommande möte/Logg  
Nästa möte planerat till den 29/9. 
 
 
Antecknat av  
Jenny Edvardsson 
VästKom 


