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Minnesanteckningar från Styrgruppens och Arkitekturledningsgruppens möte 

den 2010-03-29 

Tid:  09.00-12.00 
Plats:  Trollhättans stadshus, Trollhättan 
Närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson 
 Leif Johansson 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz 

 Jan Darrell 
 Dan Gustafsson 
 Joakim Svärdström 
 Göran Persson  

 Ove Frid 
 Johannes Adolfsson 
 Peter Jonsson 
 Karl Andersson 
 Eva Hansson  
 Jonas Blixt 
 Roy Wedin  
 Magnus Petzäll  
 Annika Larsson 

 
Ej närvarande:  
 Thomas Jungbeck, Johan Fritz och Fredrik Edholm 
 

1. Mötets öppnande   
Nils-Gunnar öppnar mötet, hälsar alla välkomna. Dagens agenda presenteras.  

2. Status operativt arbete 
Joakim presenterar statusen på operativt arbete:  

• Kommunikationstorget numera klart och i drift 
• Kommunenkät om önskemål – SITHS 

• Utskickad till IT-nätverken i kommunerna, med innehåll om önskemål om 
kortutseende och funktionalitet, 42 av 49 kommuner har svarat. Kommuner önskar 
liknande utseende och funktionalitet som VGR har på sina kort. 

• Kontaktuppgiftslistor för våra olika gemensamma system 
• Samlats in från i stort alla kommuner, skapa en snabbare kommunikationsväg till de 

systemansvariga.  
• Arbetet med att förbättra Västkoms hemsida 
• SITHS-konferens i Skövde 

• Den 11 feb hölls en konferens om HSA och SITHS, föreläsare var Tommy Granqvist 
(Karlstad), Stefan Holmberg (VGR), Thomas Näsberg (SITHS) och Lars Johansson 
(HSA). Bra information som gick ut till 80 deltagare från VG, både verksamhets- och 
IT personer.  

• Barnhälsodataprojektet levererat till SKL. Presenteras i maj 2010 
• Remissvar e-Delegationen för VG klart i feb 2010 

• Lämnades in till Skatteverket den 16 feb och en kopia skickades till SKL. 
• Nya webSesam (genom K-torget) klart 1 mars 2010 

• En uppdaterad version av webbSesam implementerades den 1 mars. Majoriteten av 
användarna fick tillgång till systemet inom en vecka I detta nu är alla kommuner 
anslutna till systemet. 

• SVPL/KLARA 
• Går från projektfas till förvaltningsfas den 31 mars, Cecilia Jarehammar tar över som 

förvaltningsledare efter Christina Wisser som varit projektledare, dock är Christina 
kvar som stöd fram till juni. Tekniskt sett fungerar det men det finns en del problem 
med rutinerna som rör verksamheten. 
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• Arbetet med att hitta en säker identifieringslösning sker i samarbete med VG-Regionen, 
Sjukvårdsrådgivningen, Kammarkollegiet och SKL.  

• Framstegen presenteras under punkt 3. 
• Representation vid möten Nationella kommunala aktionsprogrammet 
• Nationellt projekt: VG – Samverkan över huvudmannagränser.  
• Nyttobeskrivning för vår gemensamma satsning.  

• Numera publicerad på Västkoms hemsida 
• Informationsspridning delregional och nationellt 

• IT-samordnarna åker runt i sina resp. områden och träffar socialchefer, MASar, 
kommunchef etc. för att informera om vårt arbete, handlingsplan, fokusområden 
och samverkansstruktur 

 
 

3. Interrimslösningen 
Information: 
Jonas och Karl informerar om arbetet med interrimslösningen (se bifogad presentation). 
Interrimslösningen handlar om att ta fram en lösning så snabbt som möjligt för KLARA användarna.  
Arkitekturledningsgruppen har träffat ansvariga inom VGR för både kort och katalog, för att diskutera 
hur VG kan få hjälp. Vad gäller HSA vill VGR att vi tecknar avtalen själva, handläggningstiden för varje 
avtal är lång. Däremot vill INERA AB (f.d. Sjukvårdsrådgivningen) att vi använder oss av VGRs avtal. 
Just nu har vi inga bindande avtal eller löften från VGR. Angående katalogen så kommer VGR inom 
tre veckor att ha tillsatt en projektledare för att ge svar på om/hur de kan hjälpa oss, svaret kan vi 
förvänta oss i mitten av juni. 
Katalogen är avgörande för hela frågan rörande säker identifiering och inloggning till KLARA. 
Valet av väg påverkar i allra högsta grad tiden till kort ute i kommunen. 
 
En enkät har sänts ut till kommunerna där utseende och funktionalitet efterfrågas på kortet. Svaret 
från kommunerna har i stort sett varit entydigt de vill ha samma funktion och utseende på kortet 
som VGR har. Förslaget från arbetsgruppen för interrimslösningen innebär att kommunalförbunden 
tar hand om processen för kommunerna under införandet av korten. 
 
Dan informerade samtidigt att Datainspektionen kommer på inspektion till VGR under april månad. 
 

 Dan och Annika W uppmanas av sina kontakter på SKL på sig rollen att påverka INERA AB att 
underlätta för kommunerna att komma med i SITHS och HSA  

 

 Dan tar kontakt med VGR för att påskynda processen för svar om VGR kan bistå med hjälp 
 

 Arkitekturledningsgruppen arbetar vidare med VGR-spåret. 
 
Efter överläggningen beslutades om frågor som Arkitekturledningen skall jobba vidare med tills nästa 
träff: 

 Vi behöver en tidsplan och alternativ om huvudspåret med VGR inte är möjligt. 

 För att nå framåt i frågan bör vi arbeta fram ett uttalat slutdatum och en tydlig process fram 
till dess.  Ett sätt kan vara att arbeta utifrån när korten skall vara i bruk och arbeta bakåt i 
processen. Dvs. när måste kommunerna senast ha korten? Vad krävs för att nå dit? De olika 
valen i processen skall vara väl underbyggda och förklarade. 

 En tidslinje för införande bör överensstämma med den som VGR hade.  

 Samordnarna ska efterfråga i sina kommuner, hur de ställer sig till att samverka i kortfrågan. 
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4. Diskussion om den gemensamma förvaltningen 
Johannes och Ove leder diskussion kring bland annat ansvarsfördelningen vid gemensam förvaltning 
med VGR (se bifogad presentation). 
 
Information:  
Först gjordes en genomgång av de olika roller och ansvarsområden som brukar vara aktuella vid 
systemförvaltning. Sedan belystes att vid skapandet av den gemensamma förvaltningen är det viktigt 
att klargöra frågor såsom: vilka roller som skall bemannas, vilka personer vi söker, vad vill 
verksamheten ha hjälp med och hur ska vi förhålla oss till andra grupperingar, vem har system och 
informationsägarskap?  
Nyckeln till ovanstående frågor är hur verksamheten prioriterar och håller i frågorna. Viktigt att vi 
skiljer på teknik och verksamhet. 
 
Efter överläggning beslutades: 
Att Joakim tillsammans med Arkitekturledningsgruppen utifrån problemanalysen presenterar en 
rekommendation för ställningstagande på vårt nästa gemensamma möte (31 maj).   
Beslut: 
Mötet bifaller yrkandet. 

 

5. Kommunernas ansvar för privata utförares tillgång till de gemensamma IT-systemen 
Göran beskriver det upplevda otydliga ansvar och i vissa fall tekniska svårigheter som kommunerna 
står inför med att bereda tillgång för de privata vårdgivarna till de gemensamma vårdssystemen. 
Det finns en otydlighet vem som är ansvarig för vad i dagsläget. 
 
Efterlyser om vilket ansvar har kommunerna för de privata utförarna och ser behovet av en 
”lathund/regelverk” hur kommunerna skall förhålla sig till de privata utförarna. 
 
Beslut:  
Arkitekturledningen får i uppdrag att till nästa möte komma med en rekommendation på hur 
ovanstående ska lösas.  
 
 

6. Övriga frågor: 
Yrkande:  
En redogörelse av SKL enkäten bör presenteras på nästa möte, Arkitekturledningsgruppen tillser 
detta. 
Beslut:  
Mötet bifaller yrkandet. 
 
Nästa gemensamma möte bestäms till den 31 maj kl 0930-1300 på Göteborgs stad. 
 
Mötesantecknare 
Peter Jonsson och Joakim Svärdström 
  


