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1. Genomgång av föregående mötesanteckningar  
Föregående mötesanteckningar godkändes.  
Noteras görs att representation i gruppen för Göteborgs stad 2013 är oklar. Magnus tillträder 
från 1 januari på sin nya tjänst på domstolsverket. Peter Lönn kallas tillsvidare till möten 
under 2013. 

 
2. Rekrytering IT-samordnare Skaraborg  

Under gårdagen träffades avtal med ny IT-samordnare för Skaraborgs kommunalförbund. 
Maria Nilsson tillträder från 1 januari. Anställningen är en tillsvidareanställning. Från och 
med 1 november börjar Siv Torstensson som IT-samordnare på Fyrbodals kommunalförbund. 
Under november och december arbetar Siv halvtid. För att från 1 januari övergå till heltid.  
 

3. GITS rekrytering funktionsledare, samt fortsatt arbete 
Rekryteringsannonsen för funktionsledartjänsten till GITS finns tillgänglig på kommunernas, 
kommunalförbundens, VästKoms och VGRs hemsidor/intranät. Thomas, som ordförande i 
SITIV, tar emot ansökningarna. Dan och Carl-Erik Jonsson gör urval. Karl stöttar Dan i 
hanteringen. 
Önskan är att en mindre grupp skall hantera intervjuerna och att SITIV/SSVIT delges. 
Rekryteringsgruppen bör med det utökas. Joakim anmäler sitt intresse för deltagande.  
 
Lokalitet och placering diskuteras. Viktigt är uppföljning för funktionen. Placering har 
sekundär betydelse. Att planerara lokalitet från början är svårt, kommande funktionsledares 
bostadsadress är en faktor. Närhet till berörda frågor är viktigt. Viktigt är även att inte hamna 
rakt in i en parts verksamhet som tar tid av uppdraget. 
 
Beslut 
Dan och Joakim företräder VGK i rekryteringen av funktionsledaren. 



 
4. Mötesdatum 2013  

Förslag på mötesdatum för 2013 presenterades. I presenterade datum ändrades 
mötesdatumet för juni månad till den 11 juni. Förslaget kommer även hanteras i SITIV, då det 
är gemensamma mötesdagar.  
I förslaget ingår att det kommande mötet med ALVG och SSVIT, den 14 december, att detta 
möte istället ersätts med ett möte den 21 mars månad. 
 
Beslut  
Förslaget på mötesdatum skickas ut till deltagarna tillsammans med anteckningarna. 
Mötesdatum för 2013 fastställs på kommande möte, tillsammans med eventuella synpunkter 
från SITIV. 
Mötet den 14 december ställs in och ersätts med möte under våren 2013. 
 

5. Rapporter  
SITHS  
På föregående möte informerades SSVIT och senare SITIV om Göteborgs planer kring 
förvaltning och långsiktig strategi gällande SITHS-korten. En utredningsgrupp tillsattes på 
SITIV. I denna grupp ingår Linn Waller samt Jonas Blixt (Göteborgs stad) samt två 
representanter från VGR. Gruppen avser att ha framtaget förslag till den 10 december. 
 
Arbetsgruppen arbetar på förslag kring hur frågan kan förvaltas vidare. Interimslösningen och 
dess namn ses mer som ett införande. Gruppen beaktar tidigare erfarenheter och ser nya 
möjligheter med GITS. 
 
Diskussion 
Kommer ytterligare personalgruppers behov tillfredställas? Långsiktiga perspektiv, såsom 
statens arbete med kommande svensk e-legitimation, kommer alla ha e-legitimation från 
födseln? Är ett ”gemensamt kortutseende” ett alternativ? Med ett utseende som inte kräver 
att kortet klipps när anställning förändras inom de offentliga aktörerna i länet.  
Frågeställningar som förväntas komma är exempelvis: gemensam förvaltning och 
ställningstagande kring subventionerade kort.  

 
Beslut 
Beslutsunderlag skall vara SSVIT tillhanda i god tid innan kommande möte.  
 
SVPL upphandling  
Upphandling pågår. Tidsplanen är knapp, förfrågningsunderlaget förväntas vara färdigt innan 
jul. Förankring och kommunernas vetskap kring upphandlingen är låg. Viss kunskapsdelning 
sker via vårdsamverkansorganisationerna. Upphandlingen kan mycket väl innebära ett nytt 
verktyg och med det ett införande. Plan för utbildning, support och införande är 
knapphändigt planerade. Förankring är mycket viktigt. 
Kommunerna har lämnat fullmakter för upphandlingen till VGR. Finns möjligheter till 
gränssnitt mot verksamhetssystem, kan integration göras? Hur knyter detta an till NPÖ? 
 
Kommunikationstorget  
Tidigare har det varit svårigheter att få samtalspart med VGR. Numera finns dialog. För 
tillfället arbetas för lösning där VästKom övertar avtalet och där befintliga adresser bibehålls. 
Inera AB skall tillfrågas om mer adresser. Idag används kommunikationstorget för KLARA 
SVPL, Websesam, digital röntgen, samverkan Skövde/Grästorp.  



 
Gemensam IT-drift diskuterades och att det är möjligt att hantera kommunikation via 
kommunikationstorget. Synpunkter har lämnats på kommunikationstorgets kapacitet och att 
den skulle vara bristfällig. Det nämndes att ”man inte behöver 3-4 autobahns för att köra 
skottkärra. Man kan börja lågt och sedan växla upp”. Kapacitetsfrågor hanteras i kommande 
upphandling. 
 
Västfolket  
Prisuppgift för 2013 saknas fortfarande. Michael ser inga tekniska begränsningar för att 
införa tjänsten. Teknisk information för ett införande finns numera. Uppfattningen är att 
exempelvis mindre kommuner kan dra nytta av befintlig tjänst.  Tidigare har kommunerna 
erbjudits att ansluta till Västfolket gratis. 
 
Öppna nät 
Kontaktperson har tidigare efterfrågats för att arbeta vidare med frågan där parternas 
(VGK/VGR) personal skall kunna nå egna system över den andra partens nät. En Johan 
Nilsson har namngetts på föregående SITIV-möte. En Johan Nilsson på VGR har letats upp, 
men har ej återkopplat. 
 
Beslut 
Kontaktperson för VGR i frågan ”öppna nät” tas åter upp på SITIV 

 
6. Statusrapport ALVG, Prioriterade områden 

Statusrapport för ALVG presenterades, en beskrivning utifrån ”ALVGs årliga konferens”, 
denna gång med fokus på digital agenda och öppen data. På konferensen prioriterades några 
frågor som arbetades vidare med: processutveckling, småföretagsutveckling, behovsanalys 
och nyttokalkyler samt mässa med goda exempel. Huruvida dessa kan komma att vara en del 
av en digital agenda i framtiden, det återstår att se. De prioriterade frågorna beskrivs som 
”eförvaltning”. Presentationsunderlag för att kunna informera om handlingsplan/digital 
agenda hemmavid önskas. Handlingsplanen kan behöva prioriteras/omprioriteras utifrån 
verksamhetens behov. 
 
Beslut 
En presentation skapas där vår handlingsplan och aktuella frågor kan presenteras, i 
exempelvis kommunchefsnätverken, presentationen kan ses som ett diskussionsunderlag. 

 
7. Översikt nationella initiativ (Dan) 

Tidigare beslutat uppdrag har nu ett möte bokat. Avsikten är att leverera underlag till 
kommande möte 20 december.  
 
Beslut 
Dan är sammankallande och tillfrågar ytterligare resurser, exempelvis Pär och Karl. 

 
8. Distansmöten, möjlighet till vårdplanering, VG-perspektivet -> SITIV  

Karl beskriver kort möjligheten till distansmöten, via videomötesrum. Frågan kommer 
beskrivas på SITIV. Med utgångspunkt utifrån att diskutera det arbete som genomförts i 
Fyrbodal, vad gäller utskrivningsklara patienter inom samordnad vårdplanering. En diskussion 
utifrån om modellen kan delges och erbjudas till hela länet. 

 
9. eHälsa 2013-2018 - distribuering samt återrapportering rekommendation VGK 

Skrivelsen för eHälsa 2013-2018 har skickats ut via SKLs styrelsesekretariat. Brevledes till 
kommunens officiella adress, kommunstyrelsen. Trots detta utskick har inte skrivelsen nått 
alla. Uppfattningen, bland flera, är att CeSam arbetar med en ny handlingsplan, där ehälsa 



ingår. Otydligheten i skrivelsen har även diskuterats med Ann-Sofie Lodin och Göran 
Eibyfeldt.   
 
SKL har anställt en ny kanslichef. Per Mosseby. Per efterträder Lennart Jonasson och kommer 
arbeta parallellt med Lennart under slutet av året. Möjligheten att bjuda ner Per Mosseby 
diskuteras. En oklar del är hur frågorna i SKLs programområden sorteras? Inte minst utifrån 
den finansiering som Vinnova bidrar med? 
 
Beslut 
Karl och Thomas tillser att Per Mosseby blir inbjuden till kommande möte, gärna till 
decembermötet. 
 

10. Informationspunkt NPÖ 
Linn beskriver NPÖ, grundläggande och utifrån ett kommunalt perspektiv. Som ett stöd för 
eftermiddagens NPÖ-punkt på SITIV.  
NPÖ baseras på ett frivilligt deltagande att lämna information. För att ta del av information 
måste samtycke vara lämnat från patienten. Organisationen anger om samtycket gäller 
under hela vårdrelationen eller per tillfälle. Jönköping och Kalmar är några av de som nu är 
inne som konsumenter i NPÖ. Studier på faktisk nytta genomförs för närvarande där. Får 
exempelvis rätt personal, rätt information? Förenklas arbetssituationen? 
Framgångsfaktorer är: samarbete, avsatt tid för personal i kommunen, TGP (tillgänglig 
patient), gemensam taktslagning. 
Ett införande i kommun tar troligen mellan 500-1200 timmar. Att ansluta som konsument är 
gratis fram till och med 2013. Ovan nämnd TGP kan hanteras på flera sätt, rekommendation 
är en modul i varje organisations verksamhetssystem införskaffas. Inköp av funktion 
uppskattas till 20-30 000 kr per installation, kostnad för anpassning kan tillkomma. 
Leverantörerna är än så länge ovilliga till central förhandling 
Farhågor: Inera är ej rustade för alla kommuner, Svårigheter finns i tolkning av lagrum (ex för 
beslutsoförmögen), Ofullständig information från producenter(all information publiceras ej). 
Enligt Inera är VGR anslutna som producent. Dock enbart med Alingsås och med systemet 
Melior. Nästa steg är troligen NÄL och SU. 
Rådet är att avvakta studier för från Jönköping och Kalmar samt att återanvända 
erfarenheter som tagits där. 
Att vara producent kräver Sjunet. Dessutom oklart vilken nytta det ger kommunsektorn. Ett 
införande för att bli producent är ett införande med mycket större teknikfokusering och mer 
kostnad. Nyköpings kommun har gjort investeringar på cirka en miljon och är ej färdiga. 
 
Ett införandeprojekt i NPÖ bör göras när information finns tillgänglig. I dagsläget finns enbart 
information från ett fåtal sjukhus i VGR tillgängligt i NPÖ. 
Mycket jobb kan dock göras utan att påbörja det tekniska införandet. 
  
Enligt SKL kan kommuner inte avropa NPÖ som producent. Ett alternativ är att upphandla ett 
mer kommunanpassat NPÖ till 2014.  
 

11. Genomgång av SITIV-agenda 
Eftermiddagens agenda gås igenom. Nya ledningsstrukturer diskuteras och SSVIT och SITIVs 
roll till dessa. Grupperna är Västgruppen och Lisa. En tolkning är att SItIV bereder åt båda 
grupperingarna. Att nå fram till en helhet av VGRs och VGKs ledningsgrupper vore optimalt. 
 

12. Övriga frågor 
Budget 2013 
Budget för kommande år presenteras. Föregående mötes beslutet att inkludera finansiering 
för IT-samordnarna har tagits med. Budgeten är presenterad utifrån alla inkomster och 



utgifter. Med det är SKLs stimulansbidrag som används till att finansiera IT-samordnare en del 
av förslaget. 
 
Diskussion 
Synpunkter delgavs kring att utvecklingspott bör finnas, där inte möjliga utvecklingsområden 
är benämnda. Dessutom är det oklart när och hur länge SKLs stimulansbidrag på 2,2 miljoner 
fortsätter. Med det bör en buffert på 2,2 miljoner bokföras. 
eFörvaltningsprojekt nämndes åter som en möjlig framtida utgiftspost. SSVIT skulle kunna 
vara medfinansiärer i exempelvis nationella projekt. SKL, tillsammans med Vinnova, arbetar 
för sådan medfinansieringsmodell i en nationell ”projektportfölj”. Exempel på projekt är ”fixa 
min gata” där målet är en nationell app/tjänst som privatpersoner kan rapportera ”fel i 
gator”. Felrapporterna förmedlas sedan vidare till aktuell kommun. 
Kostnaderna behöver ses över och tydliggöras. I en framtid skulle exempelvis en höjning av 
de 6-kronorna, till 6,20 kunna vara nödvändig. Utöver detta behöver ingående balans 
presenteras. 
 
Beslut 
Föreslagen budget biläggs handlingarna. Synpunkter på budgeten skall delges i god tid innan 
kommande möte. Avsikten är att kommande möte besluta budget för 2013. Till kommande 
möte skall även ingående balans presenteras. 
 
Pilotprojekt SKL – Joakim 
Sjuhärad startade tidigare upp ett SKL-projekt som hette ”Mobilitet i hemtjänsten”. Sjuhärad 
har nu lagt ned projektet. Framförallt utifrån rekrytering som inte höll. Projektet är återlämnat 
till SKL. SKL eftersöker nu annan part som kan driva projektet vidare. 
 
 
Antecknat av 
/Karl Fors, VästKom 


