
 

 

 

 

  
 

Anteckningar styrgrupp IT i Väst – SITIV 
 
Tid: Tisdag den 14 maj kl. 13.00 – 16:00  

Plats: Gamla Ullevi Konferens, Parkgatan 55, Göteborg 

 
Deltagare Frånvarande 
Thomas Ljungbeck, ordförande Joakim Svärdström 
Lisbeth Nilsson Håkan Sundberg 
Helena Söderbäck Göran Ejbyfeldt 
Jan Malmgren Madeleine Stark 
Karl Fors Ann-Marie Schaffrath 
Peter Söderström 
Marie-Louise Gefvert  
Tore Johnsson 
Linn Wallér 
Bass Johansson, föredragande punkt 4.2 
Jenny Birkestad, gäst från SKL 
Kristina Svenungsson, sekreterare 
  
 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet. Jenny Birkestad från SKL hälsades välkommen. 
Kort presentationsrunda laget runt. 

2. Godkännande av dagens agenda 

Dagens agenda godkändes. 

2.1 Förslag att lägga handlingar och protokoll på Vårdsamverkans 
hemsida 

Bra förslag. Från och med höstens första möte läggs agenda med underlag 
samt protokoll på Vårdsamverkans hemsida, www.vardsamverkan.se . 

2.2  Övriga frågor 

1. Förstudien Öppna data studien. Status från studien, Tore Johnsson.  

3. Föregående anteckningar  

Genomgång av föregående anteckningar som lades till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 

Beslutspunkter 

4. GITS åtgärdspunkter 

4.1 Uppdrag mobila arbetssätt och förutsättningar för dem, underlag 
bifogas agendan. Inriktningsbeslut, Linn Wallér 

Linn presenterar förutsättningar och hinder som finns för ett mobilt arbetssätt 
för kommuner, VGR samt privata vårdgivare. Idag finns ingen gemensam 
eller nationell lösning för säker åtkomst till information genom mobil 
autentiseringsmetod. GITS förslag är att ta fram en gemensam mobil 
autentiseringsmetod för egen och delad mobil enhet samt förutsättningarna 
för den i samverkan för Västra Götaland. Metod och struktur kan senare 
kopplas mot nationell struktur och även hantera eventuellt ytterligare 
framtagna nationella autentiseringsmetoder. Tidplanen beräknas till ett år 
och önskemålet är att starta upp arbetet under våren 2019 för att vara slutfört 
våren 2020. Diskussion i gruppen vem som ska driva frågan FVM eller 
SITIV? 

Inriktningsbeslut: Deltagarna på dagens styrgrupp ställer sig bakom 
förslaget att starta upp ett projekt under våren 2019. 

4.2 Ekonomisk modell gemensam utgivning SITHS, underlag bifogas 
agendan. Inriktningsbeslut, Bass Johansson 

Bass ger en kort bakgrund kring historiken för certifikathanteringen. Idag 
saknas fullständig gemensam utgivning och prismodell i Västra Götaland, 
vilket är en nödvändighet för ett fortsatt gemensamt arbete. GITS förslag är 
att SITIV fattar beslut om ett av förslagen nedan på ny gemensam prismodell. 

Förslag 1 – fast abonnemangskostnad för kortbyte, certifikathantering, 
reservkort och beställning av PUK-koder. 

Förslag 2 – fast och rörlig kostnad där kortbyte, certifikathantering är fasta 
kostnader. Reservkort och beställning av PUK-koder har rörliga kostnader.  

Inriktningsbeslut: Deltagarna på dagens styrgrupp ställer sig bakom att gå 
vidare med förslag 1, en fast abonnemangskostnad. VGR behöver hantera 
frågan internt för att enas om föreslagen gemensamma prismodell. 

Information/Dialogpunkter 

5. FVM – statusrapport 

Thomas Ljungbeck ersätter Ragnar Lindblad som fått förhinder. En kort 
statusrapport med genomgång av tidslinjen för vilka beslut som ligger innan 
sommaren. Kort genomgång av riskhantering där de högst rankade riskerna 
berör kommunoptionerna 

Förslag från kommunerna är att SITIV skulle vara strategisk grupp för frågor 
som har relation till FVM och övrigt gemensamt arbete mellan kommuner 
och VGR.  

Drift-, support- och förvaltningskostnader är en risk för kommunerna. Möte 
på fredag i FMV med diskussion kring avtal mellan VGR och kommunerna.  



 

 

 

 

6. Centrum för välfärdsteknik – hur ska samarbete upprättas? 

6.1 Strategiskt gemensamt mål, Karl Fors 

Karl Fors lämnar en kort sammanfattning. Kontaktpersoner utsedda för VGR 
och diskussion pågår hur arbetet ska upprättas. Förslag på avsiktsförklaring 
kommer att tas fram och beslutas på kommande SITIV-möte i september 
2019. Behov finns för både kommunerna och VGR att hitta former för ett 
samarbete.  

Marie-Louise Gefvert efterlyser ett bredare samarbete med ”teamkänsla” 
mellan kommuner och VGR kring patienterna. Ett förslag är att sammankalla 
ett samordningsmöte där gemensam plattform fastställs för fortsatt arbete.  

7. Nationell struktur Inera 

7.1 Skrivelse från Regionstyrelsen rörande Tillgänglighetsdatabasen 

Tillgänglighetsdatabasen framtagen av Regional Utveckling, VGR och 
används av 80 aktörer nationell, behöver nu vidgas att hanteras i större 
sammanhang och önskemålet är en nationell tjänst. Frågan är ställd till Inera 
om möjligheten för dem att hantera denna tjänst. Svar har inkommit att det 
inte är aktuellt dagsläget och inte ligger i linje med pågående plan. Hur ska 
Inera fortsättningsvis föra dialog och dessa hantera frågor?   

7.2 Inför kommande programråd 

Nästa programrådsmöte för VGR är den 20 maj och för kommunerna den 28 
maj. Från och med nästa programråd i höst kommer programrådsmöten vara 
gemensamma för regioner och kommuner. 

7.2.1 Gemensam beredningsgrupp med regelbunden beredning inför 
Ineras programråd 

Gemensam gruppering finns idag för Västra Götaland. Gruppen hade möte 
igår med genomgång av agendan inför kommande programråd. 

8. Återkoppling gemensamt arbete GITS – FVM/Millenium, Linn Wallér 

Två medarbetare från GITS deltar nu i arbetet i FVM. Arbetsprocesserna är 
nu närmare knutet mellan GITS och FVM. I höst görs en utvärdering hur 
arbetet fungerar samt att eventuellt se över om behov finns för fler resurser.  

9. Strategisk plan för SITIV, alla  

9.1 Återkoppling från föregående möte 

Idag finns ingen färdig plan. Diskussioner pågår inom VGR att hitta former 
för att ta fram en gemensam strategisk plan. Styrgruppen såg mycket positivt 
på att detta arbete nu görs grundligt för att få ihop en bättre struktur i det 
strategiska arbetet. 

 

 



 

 

 

 

Statusrapporter 

10. GITS-statusrapporter, Linn Wallér 

Status i GITS ser bra ut i dagsläget. Utmaningarna är att få resurser avsatta 
till GITS samt det fortsatta arbetet med FVM.   

10.1 Skippa fax, samtycket NPÖ, Linn Wallér 

Projektet syftar till att få en mer heltäckande bild kring patienten. Idag är 
Närhälsan och sjukhusen i VGR producenter till NPÖ. Det pågår ett arbete 
att få in de privata vårdgivarna i primärvården som producenter. 
Kommunerna i VGR är idag enbart konsumenter av informationen i NPÖ.  

Förslag från projektet att sätta samman en arbetsgrupp för att ta fram en 
fungerande rutin för användning av NPÖ. Linn får uppdraget att sätta 
samman en arbetsgrupp med representation av medicinsk kompetens från 
både primärvård och slutenvård där Marie-Louise Gefvert och Ann-Marie 
Schaffrat utser respektive representanter. Thomas lyfter frågan till 
kommande VVG-möte.  

11. Övriga frågor 

11.1 Öppna data-studien 

Tore redogör för förstudien kring gemensam hantering av ”Öppen data” 
Förstudien är nu klar och det finns nu möjlighet att skala upp tjänsten. 
DIGG har fått uppdraget att gå vidare tillsammans med Vinnova och SKL. 
Tekniskt arbete pågår och önskemålet är att sätta upp en testverksamhet 
under hösten i Västra Götaland.  

12. Förslag på frågar till kommande möte   

Förstudien Öppen data sätts upp som en punkt till nästa möte. 

 
Vid anteckningarna 

 
Kristina Svenungsson 

 
 
 
 

 
 


