
 

 

  
 

Anteckningar styrgrupp IT i Väst – SITIV 
 
Tid: Onsdagen den 7 november kl. 13.00-16.00  
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg GR-konferens 

 
 
Deltagande: 
Joakim Svärdström 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Lisbeth Nilsson 
Jan Malmgren  
Karl Fors 
Anette Åquist Falkenrot 
Marie-Louise Gefvert 
Madeleine Stark 
Tore Johnsson 
Linn Wallér  

 

 
Frånvarande 
Ann-Marie Schaffrath 
Håkan Sundberg  
Göran Ejbyfeldt 
 

Föredragande: 

John Peterson 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes. 
 

3. Föregående anteckningar (bilaga) 
Föregående anteckningar lades till handlingarna. 

 
4. Elevhälsa i fokus  

Linn Wallér beskriver utskickat beslutsunderlag. Önskan är att GITS tar ansvar för 
förvaltning av projektet, när projektet är färdigställt och är finansierat av VGR. 
Kommunerna finansierar genom arbetsinsats i respektive skola. Anledningen till att 
SITIV redan nu behöver ta beslut i frågan är på grund av att förvaltningen av projektet 
behöver få en tillhörighet, inom VGR, för att därefter kunna få ta del av tekniska resurser 
från VGR-IT.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Det är på kommunsidan lite otydligt var frågan diskuteras, vem som bär ansvaret i 

respektive kommun/kommunalförbund 



 

 

- Folkhälsokommittén som ägt frågan, läggs ned vid årsskiftet 
- Bifogad uppdragshandling ska inte vara föremål för dagens beslut 

 
Beslut 
SITIV uppdrar åt GITS att etablera förvaltning, under förutsättning att projektets 
leveranser är färdigställda och långsiktig finansiering finns. 
 

5. Budget 2019 
Linn Wallér föredrar budget för 2019 
 
Beslut: 
SITIV beslutar att godkänna budget för 2019 
 

6. Mötestider 2019.  
Förslaget är att genomföra SITIV veckan innan Inera håller sitt programråd. Efter mötet 
sker en förfrågan om lämpliga mötestider för att möjliggöra deltagande från samtliga. 
 
Beslut: 
Mötestider för 2019 blir: 14 februari, 14 maj, 18 september, 5 november. Vid samtliga 
tillfällen är mötestiden cirka 13-00.16.00.  Företrädare för VGR förmedlar 
kalenderbokning. 

 
 
Informationspunkter 
 
7. DIGG – nya myndigheten för digitalisering 

Viktoria Hagelstedt från DIGG medverkar på distans. Viktoria är ansvarig för 
samverkansfrågor. 
Presentation bifogas. 
 
Beslut 
Karl Fors tar kontakt med DIGG för att etablera fördjupat samarbete.  
 

8. GIP och målarkitektur 
John Peterson, VGR IT, beskriver insatser som pågår inom VGR och FVM kopplat till 
informatik och teknik. En arkitektur där information ska kunna flöda mellan olika 
verksamhetssystem och möjliggöra förändrade arbetssätt, inom VGR och mellan privata 
vårdgivare samt kommuner med flera. GIP står för gemensam informationsplattform. 
Presentation bifogas. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Arbetet beskrivs ligga i linje med nationella och internationella initiativ såsom 

eDelivery  
- Masterdata hos flera parter är ett problem, teoretiskt är dock tanken att information 

ska kunna flöda mellan huvudmän 
- Viktigt med nationell koppling, till exempelvis till DIGG 



 

 

- VGR har få verksamhetsarkitekter, men många som har likartad kompetens. 
Verksamhetsutvecklare, med ytterligare kunskap 

- Det är viktigt att vi får möjlighet att kunna kommunicera information för de stora 
patientgrupperna  

- Den information som inte finns i FVMs kärnsystem, den kommer troligtvis 
kommuniceras via GIP till FVMs kärnsystem 

- Viktigt att vi hela tiden visar den praktiska nyttan i vardagen, med sådana här 
lösningar 
 

9. Info: Verksamhetsplan 2019 
Verksamhetsplan tas upp på första mötet 2019.  
Hur ser styrgruppen att vi ska processa verksamhetsplan för kommande år? 
 
Noteringar från diskussionen 
- Kan vi enas om de högst prioriterade frågorna 
- Fokusera på det som vi ska styra. Så vi inte håller på med allt. Renodla 
- Samma information ska inte ges i fem forum. Vi ska göra det som vi gör bäst. 
- Vart vill SITIV med GITS? Vill vi att GITS vara en samverkanspart med FVM, då får vi 

bestämma det 
- Vi behöver beakta GITS roll i den nationella relationen 
- Grundläggande förutsättningar är viktigt. Vad vi ska göra gemensamt och vad vi gör 

var för sig 
- VGRs relation mellan beställare och utförare inom IT-området kan förtydligas 
- Ska SITIV användas som ett bollplank för strategiska ställningstaganden? 
- SITIVs relation till Inera kan förtydligas 
 
Beslut 
Karl, Madeleine och Linn tar fram ett förslag. En timma avsätts för diskussion av frågan 
på kommande möte. 

 
10. ESF-ansökan Digital kompetens - DiREKT 

Anette Falkenrot informerar om projektet. En ändringsansökan är inskickad till ESF, 
med klart lägre omfattning. Nuvarande omfattning är på cirka 7 miljoner. Projektet har 
en tydlig koppling till FVM. 

 
Beslut 
Ändringsanskan förmedlas till gruppen 
 

11. Stående punkt: Nationell struktur - Inera 
Inför kommande programrådsmöte. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Inera behöver driva sina frågor gemensamt med lokala/regionala 

verksamhetsföreträdare. Inte uppfinna egna lösningar/behov 
- Inera borde tydligare arbeta med framtidens lösningar (koppling mot FVM), inte 

gårdagens lösningar 
- Inera behöver tydliggöra tidsplanen för EFOS 

 



 

 

12.  VästKom – Kommunernas kraftsamling på samarbetet med VGR 
VästKoms styrelse har tagit ett inriktningsbeslut att kraftsamla på vård och 
omsorgsfrågor med fokus på VGR. En två-årig satsning. 
 
 

13. Statusrapporter 
13.1. FVM/Omställningen  
13.2. VVG  
13.3. Centrum för välfärdsteknik - Välfärdsteknik/medicintekniska hjälpmedel i 

vardagsmiljö 
 

Info/rapporter föredras ej 
14. GITS (bilagor) 

14.1. statusrapport: Aktuellt GITS 
14.2. statusrapport: SAMSA 
14.3. statusrapport: SITHS 
14.4. statusrapport: NPÖ/sluta faxa projektet 
 
Beslut 
Utmaningar inom NPÖ/sluta faxa-projeket lyfts till nästkommande möte. 
Thomas Jungbeck tar med sig problematik kring följsamhet till överenskommelse och 
riktlinje, vid utskrivning från slutenvården, till VVG. 
 

15. Uppstartat arbete för hantering av relationen med privata vårdgivare  
Bifogas i efterhand 

 
16. Övriga frågor 

-  
 
17. Överlämnande av ordförandeskapet 

Thomas Jungbeck överlämnar ordförandeskapet för 2019 till VGR. 
 
18. Förslag på frågor till kommande möte/Logg 

18.1. AllAgeHub (Innovationsmiljöer i VG) 
18.2. Projektportfölj/Process för nya uppdrag 
18.3. Förvaltningsmodell  
18.4. Ledningsstruktur SITIV  
18.5. Uppföljning handlingsplan för SITIV, Långsiktig plan SITIV/GITS 


