
 

 

 

 

Anteckningar Styrgrupp IT i Väst - SITIV 
 

Tid: Onsdagen den 23 maj kl. 10.00-12.00 

Plats: Gothia Towers, lokal R 15.  

 

Närvarande: 

Per-Olof Hermansson 

Håkan Sundberg  

Joakim Svärdström (på distans) 

Helena Söderbäck 

Thomas Jungbeck 

Lisbeth Nilsson 

Karl Fors 

Marie-Louise Gefvert 

Patrik Mattsson  

Göran Ejbyfeldt 

Madeleine Stark 

Linn Wallér  

Frånvarande: 

Ragnar Lindblad/Anette Åquist Falkenrot 

Tore Johnsson  

Föredragande: 

Elevhälsa i Fokus - Marie Röllgård, Rickard Holmgren 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnas. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor läggs till 

 
3. Föregående anteckningar (bilaga) 

Läggs till handlingarna 
 
 
4. Verksamhetsplan 2018 (bilaga) 

Verksamhetsplan 2018 godkänns enligt justerade projektmål:  
”Breddinfört effektiviserat arbetssätt enligt projekt NPÖ-Fax för ökad användning av NPÖ i 

samband med samordnad vård och omsorgsplanering ska vara initierat i 50% av 
vårdsamverkansorganisationerna” 

 
 

5. VästKom – långsiktig plan 
Kommunerna i Västra Götaland arbetar med en långsiktig plan för det gemensamma 
digitaliseringsarbetet. Som komplement i kommunernas behovsinsamling har 
medarbetare på VGR svarat på en enkät av VGRs behov av samverkan med 
kommunerna.  

 
Noteringar från diskussionen: 
- Vi måste konkretisera vårt samarbete. Utgå från sakfrågor, ex hjälpmedel och FVM 
- Det praktiska genomförandet, trots övergripande överenskommelser, stöter ofta på 

problem. Hur kan det stödjas? 
- Primärvården har 40 vårdplaneringssköterskor, där vårdplanering på distans inte 

sker i den omfattning som förberetts. Primärvården blir inte kallade till möten. 
Behövs ett mer fysiskt möte, då är det i patientens hem parterna bör mötas, inte på 
sjukhuset. 

- Ledningssamverkan behöver också ske delregionalt, en nivå under högsta ledningen 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
6. Nationell struktur - Inera 

Som bilaga till ärendet har underlaget till kommunernas programrådsmöte på Inera 
lagts med. SITIV har tidigare kommit överens om att stämma av i SITIV inför nationella 
ställningstaganden.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Viktigt att vi stämmer av och bra om vi i SITIV har en gemensam syn i nationella 

frågor 
- Vi kan dela information utan att ha ett fysiskt möte. 
- Anette går in som företrädare i programrådet istället för Ragnar 



 

 

- Vi måste se till att ha gemensamma möten med SKL. Vi får regionalt kompensera 
för att Inera/SKL ej bjuder in till gemensamma möten med landstig/regioner och 
kommuner.  

- Flera landsting köper i dagsläget nya journalsystem, med egna patientportaler, vad 
kommer ske med 1177? 

 
Beslut 
SITIV beslutar att parterna ska dela information om aktuella frågor innan de tas upp i 
Ineras programråd samt att anteckningar delas efter mötet. 

 
 
7. ESF-ansökan Digital kompetens (Ragnar/Anette/Karl)  

Karl Fors ger en kort status kring projektet samt lyfter frågan hur frågan ska styras 
framgent.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Vi behöver bli mer konkreta i vad DiREKT innebär 
- DiREKT ska avdramatisera, det finns en rädsla för teknik idag.  
- Vi kan inte skapa nya grupper, ny ledningsstruktur för varje nytillkommande projekt. 

Vi måste sätta en gemensam ledningsstruktur. 
 

Beslut  
Beskrivande underlag om DiREKT delas till gruppen 

 
 
7.1. Beslut: Mobilt EFOS/Gemensam IDP (Linn Waller) 

Linn Waller beskriver frågan. 
Länk till presentation. 

 
Noteringar från diskussionen 
- Vi kan stötta, genom en ”installation”, istället för 50 eller fler 
- Viktigt att återanvända investeringar 
- Avsikten är att fortsätta testen, mot SAMSA och tjänst i Göteborg.  
- VGR IT står bakom ramverket, men avser att arbeta vidare med egen teknisk 

lösning, med samma produkter som Inera . Kommer installeras internt VGR. Ineras 
standarder, Ineras IDP.  

- Framtagen lösning driftas idag i GBGs stad. Den har en annan mjukvara, än Ineras, 
som ger fler möjligheter. Samma som landstinget i Östergötland använder. 

- I förankringen av frågan, inom kommunalförbunden med flera efterfrågas lösningen.  
- Vilket är SITIVs mandat i frågan? Och hur är relationen till FVM 
- Viktigt att vi får ta del av underlag som synliggör nyttan. 

 
Beslut 
SITIV beslutar enligt föreslagna beslutspunkter:  

- SITIV beslutar att godkänna genomförd PoC för mobilt Efos  
- SITIV beslutar att fortsätta arbetet i enlighet med resultat från genomförd PoC  
- SITIV beslutar att få ärendet återkopplat med förtydligat underlag/projektdirektiv den 19  

http://www.vastkom.se/129/gits/efos-siths-utgivning/projekt/poc-mobilt-efos.html


 

 

september 

 
7.2. Elevhälsa i fokus 

Rickard Holmgren och Marie Röllgård beskriver det regionala projektet kallat 
elevhälsa i fokus som arbetat med en regional process för att samla in elevhälsodata 
till en regional databas, via kommunernas och fristående skolors  
elevhälsoverksamheter.  
Folkhälsokommittén har drivit projektet och ansvarat för finansieringen. Projektet 
har drivits i samverkan med representanter från såväl kommun som VGR. 
 
Förslaget är att GITS ska ta ansvar för framtida förvaltning och utveckling av rutin 
och IT-stöd.  
 
Noteringar från diskussionen 

- Hur är framtida finansiering löst? De 5 HSL nämnderna är positiva 
- Frågan är inte formellt hanterad 
- Kommunerna finansierar i, huvudsak, genom det egna merarbetet som insamlingen 

kräver 
 

Beslut 
SITIV är positiva till att ta ansvar för förvaltning och utveckling av uppdraget 
elevhälsa i fokus förutsatt att respektive part förankrar och finansierar frågan.  

 
 
Statusrapporter GITS 

7.3. SAMSA 
Noteringar från diskussionen 

- Vi får inte vårdplaneringsprocesserna att fungera, i tillräcklig omfattning, digitalt. 
Samarbetet behöver utvecklas.  

- Vi behöver tydliggöra frågan i gruppen VVG – Vårdsamverkan Västra Götaland 
- Relationen mellan deltagande parter behöver förbättras. Primärvården kan inte ta 

över ansvaret, utan tillgång till rätt information 
- Huvudmännen behöver fatta beslut, i linjen 
- På kommunsidan skulle en rekommendation kunna tas fram till VästKoms styrelse. 

Med inriktning att 50% av genomförda möten ska genomföras via videomöten. 
 
Kvarstående rapporter som var planerade på agendan hanns tyvärr ej med. 
 
 
Antecknat av  
Karl Fors 
VästKom 


	Föredragande:

