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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Närvarande 
Annika Wennerblom 
Joakim Svärdström 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Magnus Nilsson 
Sven Höper 
Johan Fritz      
Karl Fors 

Frånvarande 
Per-Olof Hermansson 
Kjell Karlsson 
Lars Lindén  
 

Föredragande: 
§4  Rose-Mharie Åhlfeldt  

§5, 7, 8  Johan Kjernald 

 

Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 09.15-12.00 

Plats: GRs konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg 
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1. Mötets öppnande  
2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkänns. Inga övriga frågor tillkommer.  
 

3. Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna. 
 
 

4. Informationssäkerhetsprojektet  
Rose-Mharie Åhlfeldt från högskolan i Skövde föredrar informationssäkerhetsprojektet som 
genomförts i Skaraborg. VästKom har finansierat metodstödet till den GAP-analys som gjorts. 
Kommunerna i Skaraborg har bekostat att högskolan i Skövde varit hos respektive kommun 
och genomfört det frågebatteri som ligger till grund för GAP-analysen. 
Två kommuner bedöms motsvara en acceptabel informationssäkerhetsnivå, medans övriga 
tretton kommuner inte bedöms ha en acceptabel nivå. Oftast är det systemens tekniska 
möjlighet som styr informationssäkerheten, inte informationen i sig. 

 
Noteringar från diskussionen 

• Önskan är att i ett IT-verktyg paketera frågorna, till varje utsedd kompetens som målgrupp 
• SKLs verktyg klassa är ett liknande angreppsätt för informationssäkerhetsarbetet. Där 

informationen identifieras och därefter klassas 
• Är man olika organiserade för dessa frågor i kommunerna? Uppfattningen är att man 

generellt är bristfälligt organiserade 
• Det upplevs som positivt att ha haft högskolan med som ett mentorstöd. Ett IT-verktyg kan 

inte ersätta detta stöd fullt ut, inte minst med bakgrund av att det komplicerade 
språkbruket i frågeställningarna 

• VästKom har arrangerat en seminarieserie kring informationssäkerhet. Tre utbildningar 
hölls. 

• Det är svårt för mindre kommuner att bibehålla kompetensen i dessa frågor. Det gör att 
Kommunalförbunden är en viktig aktör 

• Ska vi gå vidare med KLASSA? Istället för GAP-analys? Vi ska kanske smalna av det 
området som vi ger vårt stöd i? 

• Projektet har inneburit ett mervärde. ALVG förespråkar att ställning till en fortsättning tas i 
ett senare läge. 

• Den regionala digitala agendan har informationsklassning/informationssäkerhet som ett 
prioriterat område 

 
Beslut 
ALVG återkommer till SSVIT med ett förslag på om och i så fall hur arbetet ska tas vidare. 
Förslaget ska ta sin bakgrund i kommunernas behov, framtagen rapport samt utfall från 
genomförda konferenser.  

 
 
5. Måluppfyllnad 2015 

Johan Kjernald beskriver 2015 års arbete och dess måluppfyllnad. Underlaget finns presenterat 
via hemsidan.  
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Den övergripande analysen är att de projekt och aktiviteter, nätverk och dialog som skett har 
bidragit till en högre medvetenhet och kunskap av digitaliseringsfrågan och dess påverkan på 
kommunerna. En tydlig framgångsfaktor har varit framförallt varit samverkan. I de 
gemensamma arbetsgrupper och nätverk där deltagandet utgått från likartade behov. Även 
VästKoms utbildningsinsatser beskrivs  som framgångsfaktor. Bland utmaningar beskrivs 
engagemang, resurser och tid. Nivån om det ska vara regional samverkan eller om samverkan 
bör ske i ett annat samverkanskluster beskrivs också vara en utmaning. Det är oftast enklare 
att samverka med någon som är geografiskt nära. 
 
Förslaget från ALVG är att underlaget sprids vidare efter dagens möte. ALVG föreslår även en 
komplettering med några få enkätfrågor till kommunerna angående deras upplevelse av 
arbetet 2015. 
 
Noteringar från diskussionen 
• Målen beskriver måldokumentet som planerades hösten 2014. Handlingsplanen för 2016 

sätter organisationens egna mål tydligare istället för kommunernas mål 
• Det kan vara bra att dela på övergripande mål och de mer lokala egna målen. Det som 

organisationen själv har rådighet att styra över och det som andra aktörer har stor 
påverkan på 

 
Beslut 
Materialet tillgängliggörs på hemsidan. Kommunernas uppfattning om arbetet efterfrågas. 
Med fördel genom diskussion på de delregionala nätverken.  

 
 
6. Rekommendation till VGK om upphandling av kommunikationstjänster 

Karl Fors beskriver bakgrunden till frågan. SSVIT har tidigare beslutat att kommunerna ska 
medverka i upphandling för nästa generation av den nationella kommunikationslösningen 
Sjunet, för att ersätta nuvarande lösning kommunikationstorget. Upphandlingen av Sjunet har 
blivit överklagad på flera punkter. Uppfattningen är att överprövningen kommer göra att avrop 
inte kan ske på flera år. Innebörden är att kommunerna behöver hitta en alternativ lösning. 
Nationellt planeras ett stödmaterial för att varje part ska kunna göra en direktupphandling, 
med liknande funktionalitet som det överprövade ”nya Sjunet”. Regionalt står VGR inför ett 
operatörsbyte. 
 
Förslaget från ALVG är att varje part direktupphandlar ny lösning, när stödmaterialet från Inera 
finns tillgängligt samt att arbetet koordineras av VästKom. 
 
Noteringar från diskussionen 
• Uppfattning finns att beroende mot VGRs operatörsbyte saknas 
• Det är problematiskt att SSVIT inte har möte förrän i maj, då inväntan på ett beslut kan  

riskera att kommunerna hamnar i tidsnöd, när möjliga alternativ tydliggjorts 
• Varför ska man ansluta sig till en temporär lösning, när det finns en fungerande lösning 

(kommunikationstorget), i väntan på den överprövade upphandlingen? 
 
Beslut 
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Vid behov av ställningstagande innan mötet i maj kallas SSVIT till ett extrainsatt distansmöte 
för att avgöra frågan.  

 
 
7. Samverkansplattform  

Johan Kjernald beskriver arbetet med uppdraget om digital samverkansplattform. Uppdraget 
finns omnämnd i handlingsplanen som ett eventuellt kommande uppdrag. 
Tillkomsten av samverkan beskrivs tillkomma som av en slump att man ger ett förslag på en 
idé, i ett sammanhang som man finns i just då. Det är svårt att matcha samt att hitta vem man 
bör samverka med. 
En prototyp av en digital samverkansyta visas samt process för dess framtagande.  
 
Förslaget är att genomföra uppdraget i regional regi med regional finansiering. 
 
Noteringar från diskussionen 
• Hur säkerställer vi aktualiteten i den informationen som presenteras? Informationen ska 

taggas så att en sortering görs 
• Orkar vi med ett verktyg till, mot/med de nyhetsbrev/databaser som idag finns? 
• Har vi något ansvar för det som läggs in? 
• Förslag ges på att detta ska vara en del av GRs ”projektmall” och att frågan ska stämmas av 

mot denna yta vid start av projekt 
• Om GR har ett stort intresse i frågan och därför kan det vara lämpligt att just köra en pilot i 

GR för att sedan få utväxling 
 

Beslut 
SSVIT ser att arbetet bör genomföras som en delregional pilot i GR och därefter kan frågan 
växlas upp till regional nivå. 
 

 
8. Avslut av området eArkiv 

Johan Kjernald beskriver eArkivsområdet som ett av de områden som engagerade VGK och 
eSamordnarna störst under 2015. En presentation av genomförda insatser under 2015 görs. Ett 
arbete med att ta fram en gemensam kravspecifikation för eArkiv genomfördes. 140 personer 
deltog i utbildningar. Utöver arbetet med regionarkivet planeras inga nya uppdrag inom 
området.  
 
Informationen noteras. 

 
 

9. 3R/FVM  
Thomas Jungbeck beskriver aktuell status kring 3R-arbetet med framtidens 
vårdinformationsmiljö. VästKom finns tillsammans med KSL som är länsförbundet för 
kommunerna i Stockholm med i styrgruppen för 3R/FVM. I dagsläget är kommunerna inte med 
i den upphandling av kärnsystem som ska påbörjas. Diskussioner har inletts kring hur 
kommunerna ska kunna kopplas till framtida den framtida informationsmiljön.  
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Kommunmedarbetare finns med i arbetet genom verksamhetens kravställande som görs inför 
upphandlingen. Arbetet genomförs via patientscenarier där kommunernas behovs beskrivs 
inom området. De patientscenarios som genomför är bland annat ”multisjuka äldre”, ”barn 
med ont i magen” samt ”strokepatienten”. De kommunala representanter som deltar i arbetet 
tas emot på ett positivt sätt och det lovordas att det kommunala perspektivet förs in i arbetet.  
Information om 3R-arbetet finns på www.3rfvm.se, där även en beskrivande film om nuläget 
finns att tillgå. 
 
 

10. Slutrapport Digitala Trygghetslarm 
Ärendet skjuts till kommande möte. 
 
 

11. Handlingsplan för trygghet, service delaktighet 
Statusrapport lämnad inför mötet och hanteras inte ytterligare. 

 
 
12. Kostnader för nationella tjänster 

Ärendet skjuts till kommande möte. 
  
 
13. Inför SITIV 

Agendan och underlag för SITIV gås igenom och gemensamma ställningstaganden görs. 
 
 

14. Punkter till kommande möte 
14.1. Slutrapport trygghetslarm 
14.2. Kostnader för nationella tjänster 

 

 

Antecknat av  

Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom  


