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HANDLINGSPLAN 2016  
Regional utveckling av eSamhället i Västra Götaland 

Inledning/bakgrund 
Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera 
kring digitalisering. VästKom agerar även som sammanhållande aktör för länets kommuner 
genom det kommungemensamma arbetet för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 
Under 2016 avsätts resurser för länssamordnare samt åtta eSamordnare på 
kommunalförbunden. Organisationen finansieras med kommunbidrag motsvarande 6 
kronor per innevånare.  eSamordnarna arbetar enligt delregionala styrdokument samt har 
uppdrag i den länsgemensamma handlingsplanen.  

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har i dagsläget 
ett antal gemensamma tekniska lösningar. VGK och VGR ansvarar för dessa gemensamt 
genom GITS-funktionen (Gemensam IT Samordning). Till befintliga tekniska lösningarna 
hanteras samverkansfrågor i den med VGR gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT i 
Väst). VGK:s representanter i SITIV:s består av företrädare från kommunernas egen 
styrgrupp, SSVIT.  

Arbetsformer 
VästKom arbetar på uppdrag av styrgruppen SSVIT. VästKoms länssamordnare ansvarar för 
genomförandet av handlingsplanen. Till beskrivna åtaganden är samarbetet och dialog med 
nationella och regionala aktörer prioriterade länsåtaganden. Som exempel kan nämnas 
SKLs kommande digitaliseringsstrategi samt VGRs Digitala Agenda. För beskrivna uppdrag 
används personella resurser från Kommunalförbunden i form av eSamordnare samt 
VästKoms länssamordnare.  

I eHälsoarbetet 2013-2015 så har delregionala nätverk kring eHälsa varit en förutsättning. 
Nätverket är ett forum för dialog, förankring och utveckling kring eHälsa. Genom 
handlingsplanens fokus på eHälsa är regelbundna träffar i dessa delregionala nätverk 
fortsatt en förutsättning för ett lyckosamt arbete. 

Handlingsplanens åtaganden hanteras genom gemensam projektmodell, som med fördel 
kan återanvändas i andra samverkansprojekt.   

Länsgemensamma åtaganden 
Kompetenshöjande aktiviteter  
Beskrivning: VästKoms hemsida har tillsammans med seminarium/utbildningar varit ett nav 
i de kompetenshöjande aktiviteter som arrangerats.  
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Uppgift: Arrangera kompetenshöjande seminarium löpande. Uppdatera VästKoms 
hemsida. 

Mål: Genomföra åtta utbildnings-, erfarenhetsdagar eller informationstillfälle kring 
digitalisering. 

På www.vastkom.se kan kommunerna få stöd och inspiration samt följa det gemensamma 
arbetet kring digitalisering. 

Resurser: 30 000kr per tillfälle. 240 000 kr per år, beräknat på åtta tillfälle. eSamordnare 
motsvarande 25% av helårstjänst. 

 

eArkiv – Regionarkiv 
Beskrivning: Möjligheter med ett gemensamt eArkiv för VGR och VGK har behandlats på 
SRO – det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR. Uppdragshandling är under 
framtagande. eArkivet ska säkerställa långtidsbevarande för verksamhet och invånare. 

Uppgift: Driva arbetet med länsgemensam lösning för eArkiv 

Mål: Förstudie kring länsgemensamt eArkiv är genomförd och ett eventuellt projekt är 
påbörjat. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 20 % av helårstjänst. 

 

Infrastruktur 
Beskrivning: Västra Götaland har en gemensam infrastruktur, kommunikationsnät, kallad 
kommunikationstorget. Detta ger åtkomst till system som är gemensamma med VGR 
såsom KLARA SVPL och webSESAM. ALVG har agerat i nationell upphandling för Sjunet för 
att kunna övergå till nationell lösning kallad Sjunet. Överprövningar har gjort att VGK inte 
kunnat avropa Sjunet-anslutning.  

Uppgift: Bevaka utvecklingen med upphandlingsprocessen och stödja kommunerna i 
införandet. 

Mål: Säkerställa att 49 kommuner har en säker anslutning till nödvändiga nationella och 
regionala tjänster via Sjunet. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 10 % av helårstjänst. 

 

Kartläggning 
Beskrivning: Regionala kartläggningar av bas- och verksamhetssystem har genomförts 2014 
& 2015. Resultatet tillgängliggörs för kommunerna och möjlighet finns till egna urval. 
Beskrivande kartbilder tas fram för översiktlig jämförelse. 

Uppgift: Tillfråga kommunerna om upplevd nytta av tidigare kartläggningar. Ta fram 
beslutsunderlag till SSVIT för värdering av fortsättning av uppdrag  
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Mål: Mål sätts efter att kommunerna tillfrågats enligt ”uppgift”. 

Resurser: Vid genomförande av kartläggning, eSamordnare motsvarande 10 % av 
helårstjänst. 

 

Befolkningsregister 
Beskrivning: VästKom har varit delaktiga att förmedla och vara kontaktperson för VGRs 
befolkningsregistret Västfolket. 

Uppgift: Etablera kontaktvägar för kommuner som önskar ansluta sig till tjänsten samt följa 
och informera om eventuella förändringar. 

Mål: Säkerställa att nyttjande kommuner och VGR har etablerade kontaktvägar. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 5 % av helårstjänst. 

 

eHälsa – 3R/FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö  
Beskrivning: Samverkansstrukturer kring VGRs 3R-projekt Framtidens 
vårdinformationsmiljö etablerades 2015. En kommunegen samverkansstruktur med de 
108Kommunerna som berörs är uppstartad. 3R/FVM-projektet utgår från invånare/patient 
och fokuserar inte på organisationsgränser. Projektet kommer beröra kommunerna. 
VästKoms styrelse har beslutat om ett initialt aktivt deltagande. Andra uppdrag inom mål 
och resursplan kan komma att ingå/beröras.  

Uppgift: Ingå i 3Rs/108Ks strukturer för att bidra med kommunernas behov 

Mål: Rätt information, till rätt person vid rätt tillfälle oberoende vårdgivare. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 200 % av helårstjänst.  
Det är troligt att ytterligare personella resurser kommer efterfrågas från kommuner, 
vårdsamverkanstrukturer och kommunalförbund. 
 

eHälsa – Handlingsplan för konceptet trygghet, service delaktighet 
Beskrivning: Socialdepartementet satte villkoret 2014 att kommunerna skulle påbörja 
arbetet med en handlingsplan. Arbete pågår med kommunerna kring gemensam mall för 
lokala handlingsplaner. Arbetet kommer fortgå in i 2016. 

Uppgift: Ta fram beslutsunderlag till SSVIT/VästKoms styrelse  för godkännande av mall till 
handlingplan med rekommendation att kommunerna att antar handlingsplan. 

Mål: De kommuner som har medverkat i uppdraget har antagit den rekommenderade 
handlingsplanen med eller utan egna lokala avvikelser. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 20 % av helårstjänst. Aktiviteter i samtliga 
Kommunalförbund. 
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eHälsa – GITS  
Beskrivning: Genom GITS, gemensam IT-samordningsfunktion med VGR, finns strukturerad 
samverkan i gemensamma frågor. För 2016 prioriteras införande av nytt systemstöd för 
SVPL, samordnad vård- och omsorgsplanering, samt förvaltning av nuvarande. Till detta 
fortsätter projektet med distansmöten för SVPL. Inom hjälpmedelsområdet är ett 
samverkansavtal och organisationsförändring påbörjad. Arbete med möjligheten till 
kommunegen utgivning av SITHS-kort pågår. 

Uppgift: Driva arbetet med VGR för beslutade gemensamma lösningar. Etablera rollen 
Koordinator SITHS 

Mål: Beslutade gemensamma lösningar är genomförda. Fem  kommunala kortutgivare finns 
i länet. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 25 % av helårstjänst för SITHS koordinator 

 

eHälsa – Ersätta FAX-meddelande med säkra digital meddelande 
Beskrivning: Behov kring att ersätta fax-meddelande med säker digital post har framförts till 
VästKom samt att nationellt arbete påbörjats. VästKom medverkar i det nationella arbetet. 

Uppgift: Driva arbetet genom i första hand nationella strukturer. 

Mål: Det finns en tjänst som kan erbjuda säkra digital meddelande mellan offentliga 
verksamheter. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 25 % av helårstjänst. 

 

eHälsa – Välfärdstjänster i samhället 
Beskrivning: Gemensamt arbete med VGR pågår för att stödja i förutsättningar för 
välfärdstjänster i hemmet. Hur får vi digital teknik att fungera i hemmet, när hemmet blir en 
plats där vård och omsorg med digital teknik ska fungera oavsett vårdgivare. Viktigt att 
flytta fokus från välfärdstjänster i en begränsad miljö (hemmet), till samhället i stort.  

Uppgift: Att tillsammans med VGR driva framtagandet av gemensamt ramverk för 
välfärdsteknik. Att tydliggöra kommunernas möjligheter vid tillhandahållande av 
välfärdsbredband. Informera och driva användandet av de tjänster som kan tillhandahållas 
enligt ovan. 

Mål: VGK och VGR har tagit ställning till ett gemensamt ramverk för välfärdstjänster i 
hemmet. Ett projekt startas upp för att driva kommunernas utveckling i frågan. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 25 % av helårstjänst. 
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eHälsa – Informationsstruktur 
Inom ramen för NPÖ har arbete arbete kring informationsstruktur (termer och begrepp) 
påbörjats. För att i framtiden på ett bra sätt kunna dela information internt samt med andra 
parter behövs området prioriteras. 

Uppgift: Genomföra delregionala kunskapshöjande aktiviteter samt deltaga med 
kommunernas perspektiv i 3R/FVM (Resurssätts på 3R/FVM-projektet). Starta 
referensgrupp/nätverk 

Mål: En vägledning är framtagen om hur kommunerna kan arbeta för en ändamålsenlig och 
strukturerad dokumentation i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Resurser: eSamordnare motsvarande 5 % av helårstjänst. 

	

eHälsa – Digitala signeringslistor 
Beskrivning: Under hösten 2015 startades ett arbete med kravspecifikation för system för 
Digitala signeringslistor. Arbete kommer pågå in i 2016. 

Uppgift: Ta fram beslutsunderlag till SSVIT med möjlighet till gemensam upphandling, 
genom framtagen kravspec, för intresserade kommuner. 

Mål: Deltagande kommuner har godkänt uppdragets leverans senast april 2016 

Resurser: eSamordnare motsvarande 5 % av helårstjänst. 

 

eHälsa – Sammanhållen journalföring/NPÖ 
Beskrivning: VästKom har gett stöd för införande och användning av NPÖ, nationell 
patientöversikt. Nationellt önskas att ett regionalt fördjupad samarbete sker.  

Uppgift: Stödja kommunerna vid införande och användning av NPÖ. Vara samverkanspart 
med VGR. 

Mål: Anslutna kommuner använder NPÖ mer än motsvarande kommuner i landet, relativt 
kommunstorlek. 

Resurser: eSamordnare motsvarande 5 % av helårstjänst. 

Kommande uppdragsförslag att ta fram beslutsunderlag till 
• Genomföra behovsanalys för eLearningplattform, vård och omsorg  
• Fortsättning på uppdrag kring informationssäkerhet, med bakgrund av 

informationssäkerhetsprojektet i Skaraborg 
• Fortsättning på uppdrag kring eArkiv, med bakgrund av 2015-års arbete med 

gemensam kravspecifikation för avrop av eArkiv 
• Genomföra en behovsanalys om en förstudie av "socialrådgivning på nätet". (eHälsa) 
• Ta fram förslag på digital samverkansplattform, inklusive kostnader och förvaltning. 


