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Anteckningar SSVIT 
 

Deltagande: 

Jan Malmgren 
Tomas Fellbrandt 
Magnus Haggren 
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Peter Lönn 
Anette Johannesson (ersätter Lisbeth 
Nilsson) 

Carina Helgesson Björk 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 

 

Frånvarande: 

Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg 

 

2019-03-23. kl. 9.00-10.00  
Lokal: Microsoft teamsmöte 

 

1. Mötets öppnande  
 
2. Godkännande av dagens agenda 

Dagens agenda godkändes. Det är samma agenda som föregående möte, då det beslutades 
att nytt möte skulle bokas in, för att ge ytterligare tid till förankring.  
 

FVM-styrgrupp:  
3. Aktuellt läge 

Karl Fors ger en beskrivning av läget kring avrop. Uppdaterad kartbild för kommande avrop 
förväntas kunna tillgängliggöras under dagen. 
 

4. Beslut FVM (bilagor) 
Bilagt finns underlag för sex beslutspunkter, med tre separata bilagor. Beslutspunkterna rör 
process för att efterfråga och utse kompetenser till FVM arbetet tillsammans med 
finansieringsmodeller för flera delar av FVM-arbetet.  

 

Noteringar från diskussionen 
- Mandat och förtroende är viktigt, men också viktigt att kompetensråd stödjer 

verksamhetsexperter för kommunernas bästa gemensamt 
- Kan vi använda pengar som finns, 6-kronan, för att minska kommunernas belastning? 
- GR tar ej emot finansiering för en extra eSamordnare utan det kan finansiera bland annat 2 

resurser i FVM-gruppen klinisk ledning 
- Kan vi finna extern finansiering att nyttja för ändamålet. Bra om sådana initiativ tas 
- Viktigt att vi använda kommunalförbundens nätverk, för information, även om de inte är 

primär kommunikationskanal 
 
Beslut: 

http://www.vastkom.se/
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• SSVIT beslutar att rekrytera verksamhetsexperter enligt alternativ 1 – projektets befintliga arbetssätt  
• SSVIT beslutar att rekrytera verksamhetsexperter till kompetensråd enligt alternativ 1 – projektets 

befintliga arbetssätt  
• SSVIT beslutar att godkänna det mandat till påverkan inom FVM som respektive 

verksamhetsexperter får  
• SSVIT beslutar att Alternativ 2 - Kostnadsfördelning efter befolkningsantal som 

kostnadsfördelningsmodell i det gemensamma arbetet med FVM  
• SSVIT beslutar att VästKom kontaktar Cerner för att skapa process for beställning och fakturering av 

kommungemensamma kostnader i syfte att hålla nere kostnadsnivån för kommunkollektivet  
• SSVIT beslutar att, i den mån det är möjligt, justera nuvarande kostnadsfördelningsmodell för 

implementering/design för kommungemensamma kostnader (liten, mellan, stor kommun), till att 
differentieras med en fördelningsnyckel som baseras på befolkningsantal 

• SSVIT beslutar att VästKom får i uppdrag att ta fram ett estimat på budget för de resurser som 
behövs i projektet, från kommunerna. Ett estimat som ska visar vilken del av pengarna som kan tas 
från VästKoms ordinarie FVM-budget (finansiering från 6-kronan) och vad kommer att belasta 
kommunerna som fördelas via  befolkningsantal 
 

 
5. Nomineringar AU 

Karl Fors återkommer med underlag för att SSVIT ska kunna nominera in företrädare till AU 
 
6. Övriga frågor 

 
7. Punkter till nästkommande möte 
 
8. Avslut 

 

 

Antecknat av  
Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom 
 
 

http://www.vastkom.se/

