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Anteckningar Styrgrupp IT i Väst 20100503 

Tid:  13.00-16.00 
Plats:  GR-huset, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson  GR (Ordf.) 
 Jan Darrell  Herrljunga kommun 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Hans Ekman  VGR 
 Thomas Jungbeck Skaraborg  
 Carl-Erik Johnsson VGR 
 Bengt Säterskog VGR 

Joakim Svärdström VästKom (sekr.) 
 
Ej närvarande:  Bodil Warolin VGR 
 Lars-Göran Moberg VGR 
 
  
 

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar 
Nils-Gunnar hälsade alla välkomna och gick igenom anteckningarna som godkändes av gruppen. 
 

2. Ny process för godkännande av mötesanteckningar (Nils-Gunnar) 
Information: 
Den nuvarande processen att godkänna mötesanteckningarna tar lång tid innan information och 
beslut blir kända utanför gruppen. Förslag lades att Nils-Gunnar i egenskap av ordförande ger sin 
syn på anteckningarna och skickar sedan dessa till Hans. När Hans har godkänt anteckningarna 
läggs dessa ut på VästKoms hemsida som preliminära anteckningar. Vid efterföljande SITIV-möte 
tas anteckningarna upp igen och eventuella ändringar görs innan nypublicering sker på 
hemsidan. 

 
Beslut:  
SITIV godkänner det nya förfarandet. 
 

3. Beskrivning av våra gemensamma IT-system 
Information: 
Presentationer av de IT-system som idag är samägda mellan kommuner och regionen samt är 
aktuella för en gemensam förvaltning gjordes. De som presenterade IT-systemen var: 
  

 webSesam – Anders Carlson, Hjälpmedelsförvaltningen, VGR 

 KLARA – Jan Carlström, ordf. SVPL styrgrupp, VGR  

 Västfolket – Carl-Erik Johnsson, ITSA, VGR 

 Kommunikationstorget – Joakim Svärdström, VästKom 
 

Kortfattad resumé: 

 SVPL-KLARA behöver en ny styrgrupp. Diskussioner fördes kring den tänkta organisationen 
(mer information  i punkt 8) 

 Västfolket är nu tillgängligt för alla kommuner i VG att ansluta sig till. Styrgruppen begärde 
en beskrivning av tjänsten och preciserad kostnad 
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 Kommunikationstorget behöver en förvaltningsorganisation trots att det är en köpt tjänst av 
Telia för att tillse att tjänsten vidareutvecklas och att regler är klargjorda.  
 

Presentationerna som bifogas med anteckningarna visade behovet av samförvaltning kring 
tjänsterna 
  
Beslut: 
Carl-Erik ombesörjer att en beskrivning om Västfolket som tjänst samt en preciserad kostnad för 
anslutning tas fram och presenteras på nästföljande SITIV-möte. 
Joakim tar ansvar för att till nästa möte ta fram ett förslag på hur en organisation kring 
kommunikationstorget kan se ut. 
 

4. Kommunernas svar på finansieringsfrågan – ”6-kronan” (Dan) 
Information: 
32 kommuner svarat på finansieringsförslaget. Av de som har svarat har samtliga accepterat 
upplägget. Svar saknas således från 17 kommuner.  
 
Beslut:  
Dan och IT-samordnarna undersöker inställningen hos de kommuner som inte ha svarat. 
Återkommer med svar snarast med besked. 
   

5. Hur arbeta tillsammans? Hur driver vi frågor upp på den nationella nivå samt åter 
Information:  
SKL börjar ta ett helhetsgrepp över kommun- och landstingsverksamheter med kopplingar mot 
bland annat de statliga myndigheterna. Det är många områden att täcka in i satsningen och 
SIVIT är den gemensamma grupp, för kommunerna i VG och VGR, som är en slutinstans för  den 
gemensamma IT-vecklingen. Annika är  mycket involverad i det nationella arbetet som pågår och 
det är viktigt att Annika får med sig Västra Götalandsperspektivet i olika frågor för att kunna 
påverka.  
För att hitta ett bra sätt att samarbeta föreslås en längre sammankomst för SITIV för att 
diskutera på djupet hur vi skall arbeta tillsammans.   
 
Beslut: 
Höstupptakt skall, om möjligheterna finns, ske lunch till lunch 25-26 augusti alternativt 25 aug 
eftermiddag och kväll. Nils Gunnar och Joakim ser efter om det är möjligt att ändra tid för 
kommunrepresentanterna Strategiska styrgruppen. 

 

6. Rekryteringsprocess för den gemensamma förvaltningen (Carl-Erik och Joakim) 
Information: 
Regionen avvaktar svaret av angående finansieringsförslaget ställt av Västkom till kommunerna 
(punkt 4).  Det finns även några frågetecken kring vilken juridisk organisationsform som den 
gemensamma förvaltningen bör ha. Fråga är ställd till SKL om hur vi skall förhålla oss och svaret 
inväntas. Under tiden finns möjligheten att projektanställa de personer på VGR som redan idag 
arbetar med dessa med frågor. Senare under höst 2010 kan det vara aktuellt att permanenta 
organisationen.   
  

7. Status i arbetet - erbjudandet till kommunerna (Joakim) 
Information: 
Regionservice har anställt en projektledare som ser på en lösning om hur kommunerna kan få 
hjälp att få ut SITHS-kort till sina KLARA-användare. Regionservice räknar med att komma med 
svar i slutet av månaden (maj 2010) på hur denna tjänst ser ut och vad den kommer att kosta. 
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8. Rekrytering till SVPLs nya styrgrupp (Carl-Erik) 
Information: 
Projektet Samvårdnad vårdplanering (SVPL) har nu gått till förvaltning dvs. projektet ses som 
avslutat. En ny styrgrupp skall utses och bestå av 4 kommun- och 4 regionrepresentanter. SITIV 
skall skriva till de olika vårdsamverkansgrupperna i länet att be dem skicka in förslag på 
representanter från Primärvård,  Sjukhus och kommun 

 
Beslut: 
Dan författar ett brev för SITIVs räkning och däri beskriver uppdraget och vår organisation.  
Varje delregion skall utse två representanter, en från VGR och en från kommun, till en ny 
gemensam referensgrupp för SVPL/KLARA. Kommunalförbunden skickar sedan brevet ut till 
respektive vårdsamverkansgrupp. VGR tar kontakten med sina  regionrepresentanter.  

 

9. Rekrytering av projektledare till pilotprojekt inom Kommunala aktionsprogrammet för vård 
och omsorg (Joakim) 
Information: 
Joakim presenterade kort projektet ”Framtagande av en samverkansmodell för samförvaltning 
av gemensamma IT-system mellan huvudmän” som kommer att löpa under 2010. Västkom är 
”fadder” för piloten och kommer att engagera en projektledarresurs för att leda arbetet. 
Förhoppningen är att resursen kan påbörja arbetet i början på juni.  
 

10. Program för god äldreomsorg (Dan) 
Information: 
Dan presenterade syftet med programmet som är tänkt att modernisera  äldrevården med hjälp 
av IT. Detta genom att öka kvaliteten i evidensbaserad vård och skapa strukturer för 
kompetensuppbyggnad. Förutsättningen för detta är en fungerande underliggande kommunal 
IT-struktur i VG för att kunna skicka information till de olika registren. Finansieringen för 
programmet är under tre år och kommunerna i VG kommer att få sammanlagt 9.6 miljoner 
kronor/år. En miljon kronor kommer att avvaras för en central länsresurs som skall samordna 
arbetet och placeringen kommer att vara antingen på Västkom eller VGR. Pengarna måste sökas 
gemensamt av VG-VGR skall vara klart och uppskickat till SKL senast 20 maj. Ansökningsarbetet 
sköts av Dan och Lars-Göran. 

 

11. Rapport från nationellt arbete (Hans) 
Information: 
Hans rapporterar att handlingsplanen från Centrum för e-hälsa i samverkan CeHis (f.d. 
Beställarkansliet SKL) har publicerats.  Landstingens och regionernas gemensamma 
handlingsplan för 2010-2012 beskriver hur arbetet med nya eHälso-tjänster ska drivas vidare. 
Skillnaden från den nationella IT-strategin för vård och omsorg är att den nya handlingsplanen 
riktar in sig på mer användning och nyttan av e-tjänster och att fokus på IT- infrastruktur har 
tonats ner. Det framhålls även tydligare om behoven om samarbete mellan kommun och 
landsting. 
 
Hans rapporterade också att han fått en förfrågan från Datainspektionen om var i VGR det finns 
sammanhållen journalföring för elektronisk direktåtkomst.  Hans har lämnat in en specifikation 
om de IT-system som kan räknas till denna kategori. Datainspektionen kommer inte som tidigare 
sagts att komma på inspektion i VGR. 

 

12. Gemensamma upphandlingar (Carl-Erik) 
Information: 
Carl-Erik informerade om att Bredbandsavtalet (där delområde 4 i bredbandssamverkan som 
innefattar kommunerna) kommer att vara klart  till årsskiftet.  Regionen har i dagarna slutfört en 
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upphandling om PC-arbetsplats och servrar. Det är av vikt att hjälpas åt vid gemensamma avtal 
och upphandlingar. Ett bra sätt att samarbeta är att parterna informerar varandra om stora 
upphandlingar som vi kommer att stå inför. 
  
Beslut: 
Carl-Erik skapar en lista som visar när de största avtalen löper ut och upphandlingar skall göras.  

 
 
Övriga frågor 
 
Projekt Regional Patientöversikt i VG 
Projektet ger ett erbjudande till kommunerna att ha med en kommunrepresentant i projektet. 
Ämnar att starta i Alingsåsområdet i denna månad. Kommunsidan tog till sig informationen och 
återkommer i ärendet.  
 
Offentliga rummet 
Annika meddelar att Trollhättans stad har ansökt att om att arrangera Offentliga rummet 2011. 
Trollhättan stad söker tillsammans med Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen. Svar från SKL  
kommer den 10 maj. Arbetet med konferensen sätter igång i höst. Annika ställer frågan om hur SITIV  
vill synas.  
      
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  


