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Inledning 
Denna av Strategiska styrgruppen för verksamhetutveckling med stöd av IT (SSVIT) antagna 

handlingsplan presenterar regionala fokusområden inom Verksamhetsutveckling med stöd av 

IT för Västra Götalands 49 kommunerna (VGK). För varje prioriterat område presenteras ett 

projekt eller uppdrag som skall drivas under handlingsplanens period 2012-2014. Vid behov 

kommer handlingsplanen revideras årligen  För information om de projekt som avslutats 

under året hänvisas till verksamhetsberättelsen för 2011 publicerad på VästKoms hemsida. 

 

Utgångsläget för gemensamma satsningar 

Kommunerna interagerar med ett stort antal olika aktörer med olika behov och krav på digital 

kommunikation/informationsutbyte. Kommunerna måste förhålla sig till dem alla och 

samtidigt undvika inlåsningseffekter. Många av de initiativ med påföljande krav som kommer 

från aktörerna är de samma för de 49 kommunerna och i dessa områden är en samverkan 

nödvändig för att bedriva en rationell och gynnsam utveckling. 

 

Initiativ som i dagsläget ställer krav på kommunerna, vad gäller digital samverkan är: 

 

Medborgare, företag och organisationer 

Ökade krav på flexibel kommunal service närhelst det passar brukarna och möjlighet att 

kunna göra jämförelser ställer krav på att kommunerna erbjuder digitala tjänster för att 

tillgodose kraven.  Digital service från kommunen kommer sannolikt att bli ett än mer 

växande område under handlingsplanens tidsperiod. 

 

eSamhället 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har arbetat fram en strategi för att stödja 

utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor.  Strategin syftar till att driva på, 

samordna och skapa förutsättningar för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning och 

täcker områden i det kommunala ansvarsområdet såsom utbildning och samhällsbyggnad. När 

strategin är processad i kommuner och kommunalförbund kommer den att påverka kommande 

regionala samverkansområden från 2012 och framåt. 

 

Vård och omsorgsinitiativ 

Inom vård- och omsorgsområdet finns en gemensam nationell IT-strategi numera benämnd  

Nationell ehälsa. Den syftar till att ge sjukvården i landet högre kvalitet, bättre patientsäkerhet 

och ökad effektivitet med hjälp av IT-stöd. Strategin tillgodoser kraven på 

informationshantering inom hälso- och sjukvården som ställs, i den patientdatalag som 

började gälla 1 juli 2008.  

 

Statliga myndigheters initiativ 

För att stärka utvecklingen av e-förvaltning och skapa möjligheter för 

myndighetsövergripande samordning har eDelegation för e-förvaltning inrättats. Arbetet 

kommer att beröra kommunerna och genom SKL har kommunerna påverkan på utvecklingen. 

 

EU-satsningar 

Olika initiativ från EU på senare år går i riktning mot att informationsöverföring mellan 

myndigheter i medlemsländerna kommer att öka och att gemensamma IT-system blir 

naturliga verktyg för detta.  

 

Med alla dessa initiativ och aktörer för kommunerna att förhålla sig till bör regionalt 

samarbete sökas i möjligaste mån för de gemensamma utvecklingsfrågorna. 

http://www.vastkom.se/itsamverkanvgk.4.5315093d12da7c7ef17800048480.html
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Projekt och uppdrag 2012-2014 
Nedan presenteras de uppdrag och samverkansprojekt inom området verksamhetsutveckling 

med stöd av IT som kommer att vara prioriterade under åren 2012-2014. Arbetet med 

förankring och arbete med förslag för handlingsplan 2012 och framåt har pågått under hösten 

2011. Den av kommunen utsedde kontaktpersonen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 

har tillsammans med representanter från Arkitekturledningsgruppen för Västra Götalands 49 

kommuner (ALVG) prioriterat uppdrag utefter nuvarande organisationens förutsättningar och 

budget.  

 
Samverkansuppdraget 
Den regionala samverkan har som uppdrag att förmedla information och förankra de regionala 

och nationella utvecklingsinitiativ som rör kommunerna. Samtidigt är det av yttersta vikt att 

kommunernas krav och önskemål förs upp på regional och nationell nivå. Genom att påverka 

utvecklingen representeras VGK i flera styr- och referensgrupperingar på SKL.  Även rena 

utvecklingsprojekt har bemannats av representanter från VGK. Erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling med att få den traditionella klyftan mellan verksamhet och IT att minska 

är även det ett stort ansvarsområde. Sammantaget är detta uppdrag tids och resurskrävande 

men kan inte preciseras som ett specifikt uppdrag i handlingsplanen. 

Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen 

Säker identifiering 

Beskrivning: Behovet av säker inloggning berör fler system och områden än interimslösning 

SITHS motsvarat. Behov som behöver tillgodoses är säker inloggning för:  

 

 Kommunens medarbetare i interna system med integritetskänslig information  

 Kommunens medarbetare i externa system hos samverkande parter och myndigheter. 

 Medborgare, elever, föräldrar, anhöriga i kommunens egna system/e-tjänster 

 

Uppgift: Utreda förutsättningarna för säker identifiering för samtliga kommunala 

personalgrupper. Utreda vilka informationsklassning modeller som finns idag för 

behörighetstilldelning. Kartlägga högst prioriterade funktioner/processer/system och ta fram 

rekommenderad inloggningsmetod. Delta i arbetet för federativ lösning på nationell nivå. 

Tidplan: 2012. Sedan pågående.  

Kartläggningsansvar av kommuners verksamhetssystem 

Beskrivning: Det är av stor nytta för en kommun, att veta om/att en eller flera andra 

kommuner använder samma verksamhetssystem, kanske till och med i kombination med 

ytterligare annat system som är gemensamt (t.ex. kombinationen PA- och ekonomisystem). 

Förväntningarna är sänkta kostnader (indirekt nytta) för flera kommuner, om man ser till t.ex. 

att en leverantör gör en förändring eller ett tillägg till flera kommuner på en gång. Även att 

fler kommuner går samman kring upphandlingar av gemensamma system ger synergieffekter. 

Uppgift: Bygga upp en funktion där information hålls aktuell över tid. Inom detta uppdrag 

kan också framtagande av kommungemensamt processkartläggningssätt och med tillhörande 

verktyg tillämpas. 

Tidsplan: Grundinventeringen av kommunernas verksamhetssystem bör kunna göras inom 

första halvåret 2012. Sedan pågående under handlingsplanens gällande tid. 

 

 

 

http://www.vastkom.se/itsamverkanvgk/organisation/samordnareforitochverksamhetsutveckling/natverk.4.30e3e01312f0c73b07d80003062.html
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Integration av verksamhetssystem  
Beskrivning: Dubbelregistrering av information bör i möjligaste mål undvikas för att säkra 

datakvalitet och minska dubbelarbete. Inmatning, ändringar och borttagning skall ske från ett 

källsystem och föda de IT-system som har behov av informationen. Uppdraget leder till 

effektivisering i verksamheterna som använder IT-systemen samt bidrar till kvalitetssäkring 

av informationen. 

Uppgift: Bevaka utveckling och arbeta för att regiongemensamma- och nationella system 

(inkl. kvalitetsregister) skall ha integrationsgränssnitt för automatisk överföring till och/eller 

från kommunala verksamhetssystem. Prioritera de verksamhetssystem där integrationen kan 

ge störst effekt och verksamhetsnytta. Identifiera gränssnitt och föreslå kommungrupperingar 

som samordnat kan arbeta tillsammans med sin systemleverantör.  

Tidplan: Uppstart 2012 genom att formera grupper för kartläggning av integrationsgränssnitt. 

Sedan pågående.  

Utveckling av kommunikationstjänster 

System: Kommunikationstorget 

Beskrivning: Kommunikationstorget är ett myndighetsnätverk för datakommunikation mellan 

de 49 kommunerna i Västra Götaland. Nätverket upphandlad kommunikationstjänst där alla 

de 49 kommunerna kan nå varandra. 

Uppgift: Att främja bättre nyttjande av den redan befintliga nätstrukturen för kommunal 

samverkan i VGK. Förbättra förutsättningar för sammankoppling mellan kommuner och även 

aktivt följa upp: Avtal, nyttjandegrad, överföringskvalitet, tjänsteutveckling och i förlängning 

ta fram underlag för upphandling.  Andra uppgifter är att arbeta med utveckling av 

tjänsteutbud, och ev. koppling till Sjunet (Sveriges vård och omsorgs egna 

kommunikationsnät) och utreda dess kostnader och användningsområden och möjliga 

anslutningssätt. 

Tidplan: Realisering av eventuellt övertagande av förvaltning kvartal 2 2012. Sedan 

fortlöpande utvecklingsinsatser.  

Distansmötesverktyg 

System: Tekniska lösningar för samverkan via videokommunikation  

Beskrivning: Olika typer av distansmöteslösningar finns etablerade inom kommunerna i 

varierande grad. Arbetet syftar till att ta fram rekommendationer för 

videokommunikationslösningar för kommunerna i VG.  

Uppgift: Slutföra ett pilotprojekt i Fyrbodal och utefter det ta fram förslag och 

rekommendationer för videokommunikation med bland andra VGR. 

Tidplan: Rapport presenteras andra kvartalet 2012  

Projekt kopplade till nationella initiativet eSamhället 

E-förvaltning 

Beskrivning: Nationell utveckling av E-förvaltning enligt SKL:s insatsområden.  Att genom 

sund användning av digital teknik effektivisera verksamheten skapar frigörande av resurser 

för att möta medborgaren med en god service. 

Uppgift: För VGK bevaka och verka för informationsspridning genom att konkretisera vad e-

förvaltning är och innebär och beskriva tekniska förutsättningar för ett eventuellt pilotprojekt.  

Skapa ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte och lyfta fram goda exempel runt om i landet. 

Tidplan: Påbörjas 2012. Sedan pågående 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39967_1.pdf
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E-tjänster, områdesbevakning med huvudområde e-förvaltning  

Beskrivning: I samhället idag utvecklas det allt fler e-tjänster och dessa kan väsentligt 

komma medborgare, organisationer och kommunal personal till gagn. Med hjälp av e-tjänster 

finns möjlighet att på ett för individen anpassat sätt nå information och utföra tjänster baserat 

på individens behov och förutsättningar. Med e-tjänster finns möjlighet att nå ut med 

information i digitaliserad form som avlastar verksamheternas resurser genom att individerna 

själva kan tillgodogöra sig när det passar dem.  

Uppgift: Bevaka utvecklingen på nationell nivå och rapportera till kommunkollektivet om 

goda exempel inom VGK och även nationellt. 

Tidplan: Uppstart 2012. Sedan pågående.  

Öppen data  

Beskrivning: Flera offentliga aktörer, både nationella och internationella, har visat på goda 

exempel där den offentliga aktören inte behöver arbeta med omarbetning från data till 

användbar information utan låta externa aktörer skapa dessa applikationer. En regional 

satsning kan främja utveckling av eTjänster och ”appar”. Arbetet kan även leda till en positiv 

profilering om regional samverkan kring öppen data uppnås.  

Uppgift: Utarbeta riktlinjer och ta fram förslag för hur kommuner skulle kunna 

tillgängliggöra data till utvecklare av system och ”appar”. Söka nära samarbete med 

Göteborgs Stads projekt för öppen data.  

Tidplan: 2012. Sedan pågående 

Gemensamma verksamhetssystem/tjänster med VG-Regionen 

Samordnad vårdplanering  

System: KLARA -SVPL 

Beskrivning: Under 2009 genomförde den kommunala sjukvården i Västra Götaland 

projektet SVPL tillsammans med primärvården och sjukhusvården inom VGR, Västra 

Götalandsregionen. I mars 2010 driftsattes KLARA-SVPL.  

Uppgift: Bevaka utvecklingen och vara tekniska kravställare av KLARA –SVPL. En ny 

upphandling av IT-systemet är snart i antågande där VGK skall delta i upphandlingsarbetet.   

Tidplan: Pågår tills vidare med fokus på upphandlingsarbete med start under 2013 

Sammanhållen journalföring  

Beskrivning: Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig 

vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos 

andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger 

ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning.  

Uppgift: Klargöra förutsättningar för införande av NPÖ till kommunerna genom att bevaka 

och deltaga samt rapportera från regionala och nationella NPÖ-grupperingar. Verka för att få 

nyttobeskrivning till verksamheten.  

Tidplan: Bevaka frågan inför ett eventuellt önskemål/krav om projektstart från 

kommunkollektivet i VG. 

 
Åtkomst av digitala resurser hos kommun och landsting vid arbete hos 
motparten. 
Beskrivning: Inom VGK och VGR finns önskan kring att nyttja varandras infrastruktur för att 

nå de egna resurserna när arbete sker hos den andra parten. Detta har tillåtits och genomförts 

historiskt med blandade resultat. Önskan är att gemensamt strukturera detta behov och lösning 

på regional nivå. 
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Uppgift: Åstadkomma en med VGR gemensam överenskommelse med lösningsförslag om 

åtkomst av egna resurser . 

Tidsplan: Förslag för realisering framme halvår 2012  

Apotekets nationella dosregister 

System: Pascal (Nationell ordinationsdatabas) 

Beskrivning: Ett nytt webgränssnitt för att nå Apotekets dosregister etableras nationellt. 

Systemet skall till en början stödja beställning av paketerade läkemedel från Apotek. I ett 

längre perspektiv skall alla förskriven medicin kunna presenteras genom detta system. En 

pilot kommer att genomföras i VG med kommuner och region.   

Uppgift: Aktivt stödja kommunerna i pilotarbetet och i breddinförandet samt vara kravställare 

på projekt Pascal. 

Tidplan: Enligt det nationella projektet klart vår 2012 

Gemensamt register för folkbokföringsuppgifter 

System: Västfolket 

Beskrivning: Befolkningsregistret Västfolket görs tillgängligt för kommunerna. Till detta 

införande kan informationsinsatser,, viss teknisk guidning och utbildning bli nödvändigt. 

Uppgift: Skapa förutsättningar och stödja VGR för att erbjuda Västfolket till kommunerna. 

En senare utvärdering skall önskemål på utveckling av tjänster kopplade till Västfolket fångas 

in. 

Tidplan: Fungerande tjänst till kommunerna andra kvartalet 2012 
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Eventuellt kommande projekt/uppdrag under perioden 2012-2014 

Säkrad och korrekt personalinformation  

System: Gemensam kommunkatalog  

Beskrivning: Idag används ett antal kommungemensamma tjänster och samverkanslösningar. 

Tjänster idag och framledes har ett behov av korrekt användarinformation. När en gemensam 

kopplingspunkt (nod eller katalog) underlättar hanteringen av personal och deras behörigheter 

aktiveras projektet. 

Uppgift: Bevaka kommunernas intresse av förenklade och/eller kvalitetshöjande tjänster vad 

gäller upprätthållande av kommunernas användarhantering i kommungemensamma 

verksamhetssystem/register. 

Tidplan: 2012 och framöver.  

E-Arkiv 

Beskrivning: Ett E-arkiv är myndighetens elektroniska handlingar, med tillhörande 

dokumentation, som överförts till bevarande och som lagras i format för bevarande och via 

system kan förvaltas och vårdas genom att de går att återsökas, tillhandahållas, administreras, 

migreras, dokumenteras samt överföras till nya databärare. De uppgifter som tillkommer i 

hanteringen av de elektroniska handlingarna inom systemet ska kunna överföras till format för 

bevarande. Mer och mer av kommunens information kommer att finnas i enbart digitalt 

format. Ett stort arbete väntar kommunerna för att anta denna utmaning 

Uppgift: Bevakning och rapportering samt utreda möjlig regiongemensam e-arkivlösning 

Tidplan: 2013 och framöver.  

GIS 

Beskrivning: GIS står för geografiska informationssystem och avser datoriserade 

informationssystem för hantering och analys av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS 

sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras.. GIS 

spelar en mycket betydelsefull roll inom bland annat samhällsplanering. 

Uppgift: Utreda nytta och eventuell lösning för ett regiongemensamt GIS.  

Tidplan: 2012 och framöver 

Pilotprojekt SKL 

Beskrivning: Nationellt pilotprojekt för att testa tekniker för att underlätta fortsatt vård i 

hemmet. VästKom är redan tillfrågat om intresse att leda projektet som beställs och 

finansieras av SKL.   

Uppgift: Att stå för projektledning, testa och utvärdera lösningar samt sprida resultatet 

nationellt.  

Tidplan: 2012 

 


