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Anteckningar Kommun-FVM-AU 
 

Närvarande 
Helena Söderbäck 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 
Anneli Bjerde 
Monica Edgren 
Erika Hägg 

Frånvarande: 
Karin Pettersson 

 

2019-10-14. kl. 13.00-15.00  
Lokal: teams  

 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
2.1. Övriga frågor 
 

3. Föregående Anteckningar 
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinfo
rmationsmiljo/programplanering/projektkommunfvm.4.169b9778172cbbccdb272bdb.html 
 
 

4. Aktuellt läge  
 
Läget i VästKoms projekt 
Monica beskriver aktuellt läge. Arbetet i projekt Kommun-FVM följer och motsvarar 
projektplanen. Dock finns utmaningar inom ramen för hela program FVMs ansvarsområde, 
särskilt i relation till designen av verksamhetsprocesser i SOKI (Standardisering och klinisk 
ledning). 
Projekt Kommun-FVM fortsätter arbetet med att rekrytera delprojektledare (koordinatörer). 

 
Diskussion: 
-  Bra att de signaler vi givit, på olika nivåer, har givit effekt.  
- Svårt att förutspå exakt alla förutsättningar på förhand. Direktiv/projektplan kan behöva 

justeras. 
- Leverantören har lovat en plan för att komma på banan med design för kommunala 

processer. Vi vet inte vad den innehåller men följer arbetet på nära håll.  
- Det har saknats kommunal kompetens hos Cerner. Därav att man nu skapar ett nytt team. 

http://www.vastkom.se/
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- Samtidigt viktigt att det inte enbart är ett kommunalt perspektiv som involveras i option 1 
utan också primärvård – som exempel. 

- SOKI är hårt belastat. Det är oklart för oss vad de har för direktiv. Vi har också konstaterat 
att de har brister i kommunal kompetens och samverkanskompetens. Frågan är om vi ska 
in och stödja i detta eller ej. 

- Utmaningarna är leverantörens problem. Vår grundinställning måsta vara att vi inte ska 
lösa problemet för dem. Dock kan vi överväga att hjälpa till men då behöver vi sätta oss 
tillsammans med VGR och leverantören för att hitta en lösning som är hållbar ur avtalets 
perspektiv. 

- Programledaren för FVM har via tidigare beslut tagit på sig att ansvara för 
samverkansperspektivet i FVM. Vi tycker inte att det räcker. Detta måsta vi lösa. Dialog 
med VGR pågår. 

- Det finns en för liten förståelse från medarbetarna (VGR och kommun) för hur 
leverantörens modell fungerar, det vi köpt. 

- Vi behöver fortsätta diskutera vilken kompetens eller vilka personer vi kan sätta in på vilka 
roller och hur det ska finansieras. Viktig dialog med de som jobbar inom VästKom Välfärd 
och samverkanskompetensen på VGR. 
 
Beslut 

- Leverantören ska ta sitt ansvar, enligt avtal. Monica återkopplar hur planeringen går, 
löpande. 

- Ann-Charlotte tar möte med Ragnar, angående hantering av kommunerna och 
”samverkanskompetens”. 

- Ann-Charlotte tar ansvar för ett eventuellt nytt omfång av projektdirektiv/projektplan 
gentemot styrgrupp och Styrelse.  

 
Läget i Programmet 
Vår nyckel in i programmet, projektet externa intressenter, rapporterar i bifogad statusrapport 
att de följer projektplan utan större avvikelser. 
 

5. Info: Ekonomi FVM 
Projektets budget är inom ram. Alla resurser fortsatt ej tillsatta 
 

6. Info: Risker från FVM-programmet  
Hanterades under punkt 4 
 

 
7. Övriga frågor 

 
8. Punkter till nästkommande möte 

- EMI/Elevhälsa – struktur/förankring 
 
 
9. Avslut 
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