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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

1. Inledning 

1.1. Syfte och målgrupp 

Syftet med planen för GITS är att klargöra vad som ska göras inom funktionen, samt hur GITS 
och dess underliggande projekt, uppdrag och förvaltningsobjekt ska utföras och styras. Planen är 
det operativa styrdokumentet för GITS. Funktionsledare ansvarar för att förvalta och utveckla 
verksamhetsplanen. 
 
Målgrupp för dokumentet är de som beslutar om, ansvarar för och är mottagare av resultatet 

från GITS. Dokumentet lyfts årsvis och beslutas på årets sista SITIV. 

1.2. Bakgrund 

Verksamhetsplanen är framtagen av funktionsledare för GITS i samverkan med beredningsgrupp 
för SITIV – SITIV AU. 
2017 var det 4e året som GITS-funktionen funnits men ingen plan för helheten har tidigare 
dokumenterats övergripande för GITS. Det har tidigare inte funnits något övergripande mål för 
GITS-funktionen utan enbart utifrån respektive uppdrag (Samordnad vård och omsorgsplanering 
och tidigare WebSesam). Resultat för föregående år beskrivs i verksamhetsberättelse för GITS. 
 

1.3. Period 

Planen gäller för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

2. Långsiktiga och kortsiktiga mål 

2.1. Långsiktiga mål 
• GITS ska vara den naturliga funktionen/strukturen för att förvalta tjänster, system och 

processer som används gemensamt mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner och 

gagnar invånarna och effektiviteten i verksamheten. 

• GITS har tydliga processer och beslutsvägar för att värdera och ta emot nya projekt och 

uppdrag i samverkan mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner. 

• GITS bedriver välfungerande verksamhetsutveckling med stöd av IT mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland.  

 

2.2. Kortsiktiga mål 
• Beslutad process för hantering, prioritering och genomförande av gemensamma projekt, 

uppdrag och förvaltningsobjekt utifrån uppdrag i beslutad handlingsplan för SITIV 

(2017-06-15) 

• Beslutad förvaltningsmodell för GITS med tydliga relationer och kommunikationsvägar med 

verksamhet och leverantörer. 

• Beslutad regional rutin samt levererat IT-stöd SAMSA anpassat och utvecklat utifrån 

gemensam överenskommelse och riktlinje. 

• Förtydligad förvaltningsorganisation för SAMSA utifrån nya etablerade grupper för 

vårdsamverkan såsom Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). 

• Videomöte som grundval (default) vid samordnad vård och omsorgsplanering och som vald 

mötesform i minst 50% av alla genomförda vårdplaneringar. 

• Beslutad förvaltningsorganisation och ekonomisk fördelning för gemensam 

utgivningsorganisation Efos/SITHS inkl nödvändiga systemstöd. 

• Beslutat vägval för utveckling av struktur för mobilt Efos utifrån genomförd PoC. 

• Breddinfört effektiviserat arbetssätt enligt projekt NPÖ-Fax för ökad användning av NPÖ i 

samband med samordnad vård och omsorgsplanering ska vara initierat i 50% (3 st) av 

vårdsamverkansorganisationerna.  

För fullständiga mål och aktiviteter inom SAMSA hänvisas till förvaltningsplan SAMSA som 

hanteras och godkänns av styrgrupp SVPL 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

3. Budget och finansiering 

 

Finansiering av GITS och dess ingående förvaltningsobjekt, uppdrag och projekt sker enligt 

beslutade fördelningsnycklar. Dessa fastställs för varje nytt förvaltningsobjekt, uppdrag eller 

projekt av SITIV. 

Personella resurser fördelas 50/50 % mellan VGK/VGR medan specifika systemkostnader 

hanteras enligt fördelningsnycklar baserade på användning eller parter. GITS, SAMSA införande 

av optioner och SITHS-kortutgivning fördelas 50/50 % mellan VGK/VGR medan FAX-NPÖ följer 

fördelning av kostnader enligt modellen för SAMSA med fördelning av systemkostnader 30/70 % 

utifrån ingående parter och personella resurser 50/50 %. Fakturering sker månadsvis från GITS 

till VästKom. 

För förvaltning av SAMSA fördelar sig kostnader för IT tjänsten inkl. drift från VGR IT 30/70 % 
mellan VGK/VGR och faktureras från GITS till respektive kommun efter antal kommuninvånare.  
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

4. Resurs och utbildningsbehov 
Resurser behöver säkras inom GITS för att funktionen inte ska vara så sårbar. Rekrytering av 

funktionskoordinator SITHS är klar och personen förväntas vara på plats i slutet av april. Vidare 

rekryteras funktionskoordinator för SAMSA för att ersätta avgående koordinator. Två 

intresseanmälningar för samordnare för uppdrag kring supportfunktion inom SAMSA samt 

samordning av NPÖ-fax-införande ligger också ute för möjlighet till tjänsteköp från någon av 

ingående parter. 

Inför 2018 behöver även resurser inom VGR-IT säkras för att möjliggöra leverans samt utveckling 

av nödvändig funktionalitet framförallt inom SAMSA. 

Utbildningsmässigt så hanteras detta inom respektive uppdrag men såväl inom SAMSA och dess 

införande som inom SITHS och övergång till Efos krävs stora utbildningsinsatser av 

verksamheten. Då dessa verksamhetsresurser har svårt att komma ifrån prioriteras 

webbutbildning och en generell lösning för GITS i sin helhet undersöks. 
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Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

5. Beskrivning av organisation 

 

Nedan beskrivs roller på övergripande nivå och namnges för kommande period. 
 

5.1. Organisation 
Namn Roll Beskrivning 

Linn Wallér Funktionsledare GITS Leder GITS-funktionen och är föredragande i SITIV. 
Ansvarar för budget och uppföljning för funktionen i 
stort 

Maria Fredriksson Funktionskoordinator 
SAMSA 

Ansvarar för förvaltningsobjektet SAMSA och dess 
vidmakthållande och utveckling. Tar fram 
förvaltningsplan och budget samt följer upp dem 
under året.  

Gunilla Augustsson  
(Tom 31 mars, 
rekrytering pågår) 

Funktionskoordinator 
SAMSA 

Som ovan men med fokus inom videomöten och 
dess vidmakthållande och utveckling. 

Bass Johansson 
(från och med 24 april) 

Funktionskoordinator 
SITHS 

Ansvarar för framtagande av underlag för 
förvaltningsorganisation och finansiering av 
gemensam utgivningsorganisation SITHS/Efos 

Samordnare NPÖ 
(Rekrytering pågår via 
intresseanmälan) 

Vakant Samordnar uppdrag att breddinföra användning av 
NPÖ inom samordnad vård och omsorgsplanering. 
Driver på och koordinerar arbetet i samverkan med 
vårdsamverkansorganisationerna. 

Samordnare 
supportfunktion SAMSA 
(Rekrytering pågår via 
intresseanmälan) 

Vakant Kartlägger och utvecklar förslag till intern support för 
SAMSA 



Dokumenttyp: Verksamhetsplan  
Version: 1.0 

Utfärdat av: Linn Wallér 
Datum: 2018-03-12 

 
Godkänt av: SITIV 

Datum: 2018-02-14 
  

 
 
Gemensam IT samordningsfunktion 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

5.2. Beslutsforum 
För att arbetet inom GITS ska ha så effektiv styrning som möjligt krävs följande beslutsforum. 

Beslutsforum Arbetsuppgift/beslut Deltagare Frekvens 

SITIV Strategisk ledningsgrupp för 
samarbete i Västra Götaland 
Beslutar om budget, tillkommande 
uppdrag och avvikelser utanför ram för 
pågående förvaltningsobjekt, projekt 
och uppdrag 

13 st jämt fördelat mellan VGR och 
VGK 
För deltagare se: 
www.vastkom.se/SITIV  

4 ggr/år 

SITIV AU Operativ ledningsgrupp utifrån 
delegerat mandat från SITIV 
Bereder ärenden till SITIV 

5 st fördelade mellan VGR och VGK 
Direktör VästKom 
Länssamordnare VästKom 
Avdelningschef vårdens 
digitalisering VGR 
Enhetschef vårdens digitalisering 
Funktionsledare GITS 

8ggr/år 
alt vid 
behov 

Styrgrupp 
förvaltnings-
objekt 

Beslutar inom respektive 
förvaltningsobjekt inom ram. 
Verksamhetskompetens med uppgift 
att förankra i och lyfta behov från 
verksamheten 

Verksamhetsdeltagare fördelade 
jämt mellan VGR och VGK. Antal 
efter behov 

Efter 
behov 

 

5.3. Arbetsforum 

För att arbetet inom GITS ska kunna hanteras så effektivt som möjligt krävs följande 
arbetsforum/samverkansforum. 

Arbetsforum Arbetsuppgifter Deltagare Frekvens Kallar 

GITS-ledning Planering och beredning 
av nya uppdrag och 
aktiviteter för GITS 

Länssamordnare 
VästKom 
Enhetschef vårdens 
digitalisering 
Funktionsledare GITS 

12 ggr/år GITS 
funktionsledare 

GITS-
avstämning 

Planering och avstämning 
av pågående aktiviteter 
inom GITS  

Funktionsledare 
Funktionskoordinatorer 
Ev projektledare/ 
Samordnare 

1ggr/vecka 
(1ggr/mån 
fysiskt möte i 
övrigt via Skype) 

GITS 
funktionsledare 
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6. Förkortningar 
I detta dokument används följande förkortningar: 

• GITS – gemensam It samordningsfunktion mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen. 

• VG – Västra Götaland 

• VGR – Västra Götalandsregionen 

• VGK – de 49 kommunerna i Västra Götalands län 

• SITIV – Styrgrupp IT I Väst 

• VVG – Vårdsamverkan Västra Götaland 
 


