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E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
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Anteckningar ALVG den 5 februari 2019 
Lokal: Sjuan, GR-KONFERENS, ANDERS PERSONSGATAN 8. GÖTEBORG 

 

Deltagande:  
Karl Fors 
Ann-Charlotte Klarén 
Ingemar R0os 
Fredrik Nilströmer 
Lars-Olof Lindblad 
Christian Bonfré 
Johan Kjernald 
Eva Hansson 
 

Frånvarande: 
Sara Herrman 
Torbjörn Svedung 
Anders Siljeholm 
Göran Westerlund 
Annika Samuelsson  
Marcus Storm 
Vakant plats Skaraborg

1. Mötets öppnande  
 

2. Dagordningens godkännande  
2.1. Övriga frågor 

Utbildning digital transformation, lades till. 
Dagordningen godkändes. 
 

2.2. Anteckningar från föregående ALVG-möte 
Godkändes 

 

3. Måluppfyllnad 2018 (Karl Fors) 
Genomgång av uppföljning som finns på Västkom’s hemsida. 
 
Noteringar från diskussionen: 
- Eventuellt kommer följande i SAMSA: Medborgarinloggning, Förberedelser för mobilt 

arbetssätt, men är beroende av nationella aktiviteter  
- TSDiH ska vara röd, Karl ändrar. 
- Livesändningar av konferenser/möten har gjorts via Facebook 
- Kommunikation och kompetenshöjande aktiviteter ska vara grön, Karl ändrar. 
- Uppdragsportfölj ska vara röd och pil nedåt, Karl ändrar. 
- I redovisningen bör en analys läggas till kring personalförändringarna under året, Karl 

sammanställer. 
http://vastkom.se/4.24e7b1f81685681bce5886f6.html  
 
Beslut 
Uppföljningen godkändes, med ovanstående ändringar. 
 

4. Delregional uppföljning 
4.1. beslut: Delregional uppföljning 2018 (bilaga) (eSamordnarna) 
4.2. beslut: Delregional uppföljning 2016-2018 (bilaga) (eSamordnarna) 
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Beslut 
Delregional uppföljning godkändes. 

 
5. Beslut: Handlingsplan 2019 (bilaga) (Karl Fors) 

Karl Fors beskriver förslaget och ber deltagarna speciellt notera skrivningarna om FVM. 
 
Beslut 
Godkännande av handlingsplan 
 
 

6. Info: Nationellt - Inera programråd (bilaga) (Karl Fors) 
6.1. Status: Återkoppling föregående möte, Struktur för påverkan,  

Mötena håller på att finna sin form och gjorda prioriteringar börjar sätta sig. 
Det går mot mera temabaserade möten, med både kommuner och landsting - 
tillsammans. 
Västfolket har nått sitt ”end-of-life” och Inera´s personuppgiftstjänst rekommenderas. 
Inera´s tjänster behöver marknadsföras och där behöver vi stödja i hur vi vill få tjänsterna 
erbjudna. 
Arbetet med Inera´s verksamhetsplan för 2020 har startat och utkast gicks igenom. 
Vilka uppdrag kan och bör Inera få och vem ska besluta om det? Exempel utifrån 
tillgänglihghetsdatabasen (TD), som idag utvecklats och driftas av VGR för 70 kommuner 
diskuterades. 
  

6.2. Beslut: Arkitekturrepresentant (nomineringar tas emot fram tills mötet) 
Nomineringar diskuterades. ALVGs tycker även det är rimligt med någon form av 
ersättning finns vid nationella åtaganden. 
 
Beslut  
Karl Fors tar kontakt med de nominerade samt föreslår företrädare för SSVIT. 

 
7. FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö  

7.1. Status: Aktuellt, rekrytering - hantering av saknade kompetenser (Karl Fors) 
Upphandling är klar och avtal gäller. 
Inledande möten och uppstartsdag har hållits med Cerner. 
Förberedande aktiviteter har inletts. Förslag på områdesindelning för införande finns. Det 
ska göras en ytterligare en riskbedömning av områdesindelningen och patientströmmar. 
 
Planering för att ta fram ett erbjudande till kommunerna ska vara klart i slutet av maj. 
Kommunerna får cirka 6 månader på sig att ta ställning till optionerna och om avrop ska 
göras, vilket blir i slutet av november. 
 
Klargörande av vad som ingår i option 1 för kommuner efterfrågas:  
Informationsutbyte vid In/Utskrivning, Vårdbegäran, läkemedelslista, remisser, etc, är 
kravställt, men det är inte helt klart hur mycket som kommer att ingå i erbjudandet. 
Vissa av Millenium är molnbaserad, vilket gör att Cloud-act blir aktuell. 
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Det finns 4:a huvudleveranser i erbjudandet som kommer att komma till kommunerna: 
• VGR Inköp, beskriver affärsrelationer och villkor (juridik) 
• Cerner, för funktioner i och konfiguration av erbjudandet 

I denna del är det viktigt att företrädare för kommunal kompetens, kommunala 
förutsättningar och kravställning är delaktiga, för att utforma ett bra anbud 

• VGR IT, för driftsvillkor, support och förvaltning av Millenium 
• VästKom, för nyttor vid avrop och alternativ om man inte avropar  

Utformning av denna beskrivning kräver en tät dialog med kommunerna 
 
Det har gått ut en förfrågan om mandat för Västkom, att företräda kommunerna, 
i dialogen om Framtidens VårdInformationsmiljö (FVM), till kommuncheferna. 
Detta för att kunna lämna besked och fatta de beslut i dialogen med Cerner/VGR. 

 
Det har inte gått att besätta alla befattningar med lämpliga sökande.  
Teknikkompetensen är viktig att komma vidare med. Består av olika delar t ex förstå, 
filtrera och kommunicera med alla berörda, för att sedan återföra till projektet. Här önskas 
förslag på lösningar från ALVG. 
 
 

 

Det handlar om att reda i de tekniska och arkitekturella frågorna i relation till delarna i bilden. 
 
Relationer och informationsutbyte mellan ovanstående är en uppgift. 
Uppgiften kan delas upp i olika uppgifter integration, databas, kommundomän och 
systemrelationer. 
 
Sekretessfrågan; alla som får tillgång till projektplatsen, måste skriva på 
sekretessförbindelsen. Affärshemligheter får inte vidareförmedlas, gäller speciellt de 
ekonomiska överenskommelserna. Det finns en ny skrivning på sekretessförbindelse 
(NDA). Viktigt att det reds ut vad den innebär i vad som är hemligt/sekretess, så att det 
inte blir en individbaserad tolkning. 
 

7.2. beslut: Nationella tjänster (bilaga) (Ann-Charlotte Klaren) 
Genomgång av sammanställt material, insamlat från Inera. 
Komplettera med de tjänster DIGG har. Ann-Charlotte gör kompletteringen. 
Rapporten godkändes, med komplettering ovan. 

 

8. dialog: Systemkartläggning (Johan Kjernald) 
Dialog om vem utskicket ska adresseras till. 
Avtal om drift- och förvaltning av systemförvaltningssystemet kommer att regleras mellan 
Västkom och blivande driftsleverantör. 

 
9. dialog: Regional version av strukturerad omvärldsbevakning (bilaga) (Johan Kjernald) 

Detta är en viktig källa till omvärldsbevakning och kan vara till stor nytta. 
Resultatet publiceras på Västkoms hemsida. 

Millenium GIP 49 kommuner 
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10. Kortare statusrapporter 
10.1. Kompetensprojektet med VGR: DiREKT 

Nedlagt. 
 

10.2. Arbete med länsgemensam avvikelsehanteringsrutin 
Ansvarig från VGR saknas. Samsyn på avvikelsehantering mellan de 6 
vårdsamverkansområdena behövs, så att en länsgemensam rutin kan implementeras. 
 

10.3. Kommunikationstorget 
Frågor utskickade av Karl och återkoppling har gjorts. 
 

10.4. Kalenderfederation i VG  
Ökar i antal. 
 

10.5. Aktuellt från Digitaliseringsrådet 
 Öppen data-projektet, förstudie klar och kommuniceras 
 
 

11. Övriga frågor 
11.1. ALVGs framtida roll 

En önskan är att öka fokus på arkitekturfrågor. Flera inspel görs nu från nationell och 
regional nivå. Fråga ställs till SSVIT kring förnyad uppdragsbeskrivning för att kunna 
hantera våra och omvärldens förändringar och krav. 
 

11.2. Återkoppling på deltagande i SDK 
Finns det något intresse för att delta i en pilot, där man har en relation med andra. Den 
frågan skulle återkopplas, från föregående möte. Deltagarna tar med sig frågan hem igen. 
 

11.3.  Utbildning Digital transformation 
Erbjudande håller på att tas fram i GR. 
 

12. Punkter till nästkommande möte: 
12.1. Återkoppling från rapporter skrivna av IT-universitetet 
12.2.  

 
Mötet avslutas 
 
 
Antecknat av: 
Lars-Olof Lindblad 
eSamordnare  
Boråsregionen 


