
 
 

VästKom 

GITS 

Gemensam IT samordningsfunktion 
 

Arkitekturledningsgruppen VG 

2010-12-06 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av det arbete som Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) 

gjort på uppdrag av Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med IT (SSVIT). Uppdraget 

består i att ta fram ett förslag på en ”Gemensam IT-samordningsfunktion” (GITS) mellan Västra 

Götalands kommuner (VG) och Västra Götalandsregionen (VGR), en funktion som ska förvalta de för 

VG/VGR gemensamma IT-systemen samt fånga upp de 49 kommunernas krav och behov på den 

gemensamma förvaltningen.   

Rapporten mynnar ut i följande förslag:  

GITS - Styrning, ledning, ansvar och mandat – GITS inrättas som en funktion, en funktion bestående 

av SITIVS presidium och en förvaltargrupp (Förvaltargruppen). Presidiet har bland annat mandat och 

ansvar att definiera vad som ingår i begreppet gemensam förvaltning, besluta om ekonomiska ramar 

som styr strategier och utvecklingsaktiviteter samt ge förslag på vilka applikationer som bör 

samförvaltas. 

Förvaltargruppen har bland annat mandat och ansvar att hålla sig inom uppsatta ekonomiska ramar, 

ta fram förvaltningsplaner, utbildningsplaner samt bereda ärenden till SITIV. 

Operativt arbete för GITS – GITS ska ha kontakten med verksamheten och leverantörer samt arbeta 

med att utveckla och förvalta förvaltningsplaner, bereda ärenden till GITS styrgrupp (presidiet) samt 

utveckling, support, utbildning och avveckling för varje samförvaltat system. 

Förvaltningsmodell –SITIV är central systemägare, som sådan utser SITIV GITS till systemförvaltare 

för alla de system som samförvaltas. Förvaltargruppen leds av en funktionsledare och bemannas av 

funktionskoordinatorer. De samförvaltade applikationernas styrgrupper är processägare. 

Informationsägare är de verksamheter som föder systemet med information. 

Kriterier för samförvaltning – SITIV värderar applikationer utifrån fem kriterier och beslutar därefter 

om en samförvaltning är aktuell. Kriterierna rör bland annat antalet användare, hanteringen av 

information och vem som är ägare av informationen. 

Organisationsneutralitet – Det är viktigt att GITS ses av alla parter som organisationsneutral, 

neutraliteten säkerställs genom bland annat att presidiet består av 50/50 VG/VGR och ordförande 

och sekreterarposten skiftar mellan de bägge parterna samt att funktionsledaren ansvarar för att 

bägge parters behov tillses. 

Avgränsning – Utanför denna rapports område ligger de juridiska aspekterna som kommer av 

samverkan mellan kommunerna och regionen. Denna fråga utreds förnärvarande av Dan Gustafsson 

(VästKom) och Hans Ekman (ITSA, VGR). 

Avtalet – I bilaga 2 ges ett förslag till avtal om gemensam förvaltningsorganisation mellan VästKom 

och VGR. 
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Gemensam IT samordningsfunktion för kommunerna i VG/VGR 

Inledning 
Den 29 mars 2010 gavs ”Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland” (ALVG) i uppdrag av 

”Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med hjälp av IT” (SSVIT)1 att utforma ett förslag 

till en ”Gemensam IT-samordningsfunktion”(GITS).  

 
Arkitekturledningsgruppen har tillsatt en grupp att arbeta med frågan. Deltagarna i gruppen är: 

 Johannes Adolfsson, IT- Strateg, Borås 

 Fredrik Edholm, IT-chef, Skövde 

 Joakim Svärdström, Länssamordnare IT, VästKom 

 Peter Jonsson, IT-samordnare, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Bakgrund 

Uppkomst/behov av GITS 

I november 2009 togs ett politiskt beslut i samrådsorganet VG-VGR om förvaltning av de samägda IT-

systemen. Beslutet föranleddes av en utökad samverkan kring de verksamhetsstödjande IT-systemen 

SVPL/Klara och webSESAM samt Kommunikationstorget. Denna samverkan sker i samklang med den i 

VG antagna Nationella IT-strategin för vård och omsorg.  

Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg beskriver behovet av att skapa en gemensam teknisk 

infrastruktur samt behovet av att skapa samverkande och verksamhetsstödjande IT-system. Med en 

gemensam IT-samordningsfunktion utvecklas arbetet inom dessa insatsområden.  

Uppgift 

Uppgiften för funktionen är att stödja verksamheterna i nyttjandet av gemensamma IT-system, 

genom att agera som en brygga mellan verksamhet och IT. Arbetsuppgifter kommer bland annat att 

bestå av samordning av verksamheter och leverantörer avseende frågor kring utveckling, förvaltning 

etc.   

Funktionen kommer inledningsvis att ansvara för följande verksamhetsstödjande IT-system: 

Samordnad vårdplanering (Klara) och Hjälpmedelsförsörjning (webSESAM). I framtiden kommer även 

andra, för VG/VGR, gemensamma IT-stöd handhas av denna funktion.  

Finansiering 

Kommunkollektivet uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kr per invånare (ca 9,4 Mnkr), av det årliga 

statliga bidraget för inkontinensmedel, vilket tidigare kanaliserats till kommunerna via VGR.  

Kostnaderna för den gemensamma förvaltningsfunktionen består i personal- och lokalkostnad, 

därutöver bedöms eventuell utvecklingskostnad av SITIV för sig. VGR kommer att fakturera VästKom 

                                                           
1
 För mer information: www.vastkom.se/it-samverkan 
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kvartalsvis i efterskott för budgeterad kostnad. Avräkning sker årligen efter det tredje kvartalet. 

Sexkronan avses täcka kommunkollektivets andel av kostnaden för det beräknade behovet av fem 

tjänster som skall arbeta med gemensamma IT-lösningar, samt 1 handläggare för hjälpmedelsavtalet. 

Detta är budgeterat till 6 Mnkr varav kommunernas andel är 3 Mnkr. Resterande 6,4 Mnkr avses 

användas för gemensamma IT-kostnader för VG-kommunerna för t.ex. kommunkatalog, HSA – 

katalog och SITHS – införande. 

Budgeten för kommande år ska vara klar senast 1 september. Budgeten fastställs av VästKoms 

styrelses arbetsutskott och Regionstyrelsens arbetsutskott, det så kallade Samrådsorganet. 

Avtal mellan de 49 kommunerna och VGR 

Det finns behov av ett antal preciseringar och förändringar i beslutat avtal för att upphäva 

jävsituationer mm. 

Länets 49 kommuner och VGR har i sina beslut att godkänna sexkronan även godkänt det bifogade 

avtalet. Eftersom det saknas omförhandlingsklausul som stadgar vilka som kan göra vilka 

förändringar under löpande avtalsperiod, måste avtalet sägas upp och ersättas i sin helhet, för att 

kunna förändras. Detta skall enligt gällande avtal ske senast 2010-06-30 och beslut om nytt avtal 

måste fattas senast 2010-12-31. 

Ett förslag på nytt avtal återfinns i ”Bilaga 2”. Förslaget måste ses över av lämpliga 

specialistkompetenser. 

Nytta 

Såsom redan nämnts blir de system som VG-VGR samäger och samkör allt fler. I dagsläget handlar 

det om SVPL/Klara och webSESAM. Om kommuner och region väljer att skapa en gemensam 

samordningsfunktion så kan en rad samordningsnyttor uppnås. Nedan följer ett par exempel:  

Nyttan med en gemensam IT-samordningsfunktion kan hittas i tre övergripande områden; kunskap 

och kompetens, organisation samt ekonomi. Nytta som direkt eller indirekt kan relateras till 

huvudmän, personal och medborgare. 

Kunskap och kompetens – Genom att samverka om gemensam systemförvaltning ges möjlighet att 

bygga upp en kompetent förvaltningsorganisation med högre kompetens och mer resurser, än varje 

kommun kan åstadkomma på egen hand. Den samlade kompetensen kommer alla kommuner till del. 

Organisation – Samordning av organisationen skapar nytta för huvudmän, personal och 

medborgarna. Huvudmännen (här kommunerna) kan fokusera kraften på att bygga upp en effektiv 

lokal användning och förvaltning av gemensamma vårdrelaterade IT-system.  

GITS kommer att ha formellt ansvar och mandat för samtliga de system som SITIV beslutar skall 

samförvaltas. Behovet av delregionala grupperingar för systemförvaltning, kommer att försvinna. Det 

kommer förhoppningsvis att leda till klarare beslutsvägar, bättre kommunikation och klart utpekat 

ansvar. 

Ekonomi – Kraftsamlingen på gemensamma resurser för systemförvaltning kommer förhoppningsvis 

att ge positiva ekonomiska effekter genom resurser frigörs genom att vissa uppgifter utförs av GITS. 

Den gemensamma systemförvaltningen kommer att ge bättre anpassade och fungerande system 
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med bättre nyttjande av systemen. Genom bättre utbildade användare och en kompetent support till 

kommunernas kontaktpersoner i systemförvaltningsfrågor kommer arbetet att löpa effektivare.  

Ovannämnda fördelar leder till lägre kostnader, bättre och säkrare IT-system för användarna 

(personal) och i slutändan för medborgarna.  

Syfte med rapport 
Syftet med rapporten är att utifrån de 49 kommunernas krav och önskemål på den gemensamma 

förvaltningen presentera ett förslag på en gemensam IT-samordningsfunktion som ska förvalta för 

VG/VGR gemensamma IT-system  

Mål  

Målet är att rapporten skall klargöra: 

 Styr- och ledningsfunktion 

 Kommunala krav 

 Förvaltningsmodell 

Avgränsningar 

Juridisk form 

Kommuner och landsting kan samverka via gemensam nämnd eller genom ett kommunalförbund. 

Detta är dock relativt tunga samverkansformer som ger en stor överbyggnad för en relativt liten 

funktion. Därför undersöktes möjligheten att avtala om köp av förvaltningstjänster.  

Dan Gustafsson (VästKom) och Hans Ekman (ITSA, VGR) har på var sitt håll och gemensamt hemställt 

att SKL skall klargöra de legala aspekterna på samverkan mellan kommunerna i VG och VGR. Med 

legala aspekter avses om parterna kan samverka om gemensam finansiering av personal anställd på 

VGR, för att sköta gemensam systemförvaltning. Detta skulle kunna ske utan att upphandla 

funktionen enligt LOU eller komma i konflikt med den kommunala kompetensen eller det nya EU-

direktivet om skärpt konkurrenslagstiftningen, som träder i kraft 2010-06-01. 

Denna fråga ligger i sin helhet utanför ALVGs kompetensområde och bör hanteras av ledningen för 

VästKom/SITIV och VGR, med stöd av juridisk expertis. 

Definition av begreppet förvaltning 

Förvaltaransvaret definieras i denna rapport som: att ta fram och underhålla förvaltningsplaner, 

utbildningsplaner, vara andralinjens support, utveckla och avveckla system och slutligen ombesörja 

kontakter med leverantörer samt processägarna och systemägarna i verksamheten. 
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Förslag på gemensam förvaltningsfunktion 
 

GITS- Styrning, ledning, ansvar och mandat  
SITIV (Styrgruppen för IT-samverkan i Västra Götaland) är den organisation som styr och leder 

arbetet. SITIV består av 12 personer varav 5 från VGR, 2 från VästKom, 2 

Kommunalförbundsdirektörer och 1 Kommunchef från Göteborg och 2 för övriga kommuner. 

Ordföranden i SITIV sitter ett år i taget och ordförandeskapet roteras tillsammans med 

sekreterarskapet mellan kommun och region.  

Den gemensamma förvaltningsfunktionen (GITS) består av SITIVs presidium och Förvaltargruppen 

(figur 1). SITIVs presidium består av fyra (4) ledamöter från SITIV och utses inom denna. Lika antal 

ledamöter utses från parterna. SITIVs presidium utser inom sig ordförande och sekreterare och 

beslutar om byte av ordförande mellan parterna med viss frekvens.  

SITIVs mandat: 

 Definiera vad som kommer att innefattas i begreppet gemensam förvaltning 

 Inom givna ekonomiska ramar besluta om strategier, förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter 

SITIVs ansvarsområde:  

 Tillse att samtliga parters intressen tillvaratas 

 Presentera budget för Samrådsorganet för VG/VGR 

SITIVs presidium ansvarsområden omfattar bl.a.: 

 Ansvarar för förankring av beslut i SITIV 

 Via SITIV begära budgetmedel från parterna för kommande verksamhetsår 

 Sätta upp mål för förvaltargruppens verksamhet 

 Följa upp förvaltningsverksamheten och ekonomisk ställning samt återrapportera detta till 

SITIV 

 Definiera och ställa förslag till parterna om gemensamma förvaltningsaktiviteter 

(applikationer), då dessa kommer att variera över tid 

 Rekrytera kompetent personal till Förvaltargruppen 

 Kan om den anser det nödvändigt utöka eller minska antalet uppgifter eller innehållet i 

uppgifterna 

 Vara ett bollplank till förvaltargruppen i principiella frågor eller andra frågor av vikt, som inte 

kan vänta till ordinarie SITIV-möte. 
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Figur 1 GITS organisatoriska placering 
 

 

Förvaltargruppens mandat: 

 Inom givna ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar, söka de bästa lösningarna för att nå 

uppsatta mål 

Förvaltargruppens ansvarsområden: 

 Ta fram och underhålla en förvaltningsplan för respektive system  

 Ta fram och förvalta utbildningsplaner 

 Genomföra förstudier och bereda ärenden till SITIV 

 Tillhandahålla andralinjens support  

 Förvaltargruppen ansvarar för leverantörskontakter och uppföljningen av avtal avseende 

utveckling, avveckling, drift och support av förvaltade applikationer 

 Förvaltargruppen ska ha ett aktivt utbyte med kommunernas samverkansorgan (SSVIT och 

ALVG)     

 Förvaltargruppen ska ha kontakt med verksamheten och dess verksamhetsprocessutveckling 

som bl.a. bedrivs av styrgrupperna för respektive applikation (Klara, webSESAM etc.) och den 

lokala närvårdssamverkan 

Funktionsledaren inom Förvaltargruppen sörjer för kvartalsvis rapportering till styrgruppen om: 

 Uppföljning av det ekonomiska läget och personalsituationen 
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 Lägesredovisning kring respektive samverkanstjänst relaterat till förvaltningsplanen 

 Redovisning av utvecklingsaktiviteter och projekt 

 Avvikelser 

 Övrigt som styrgruppen fastställer 

Avgränsningar för Förvaltargruppen i arbetsuppgifter, roll och mandat. 

Funktionen skall inte:  

 Organisera arbetet kring IT-systemen lokalt i kommun eller region 

 På eget eller på andras initiativ (än SITIV) lägga till eller ta bort ansvarsområden 

 Ägna sig åt frågor som rör systemens dagliga drift 

 Ha direkt kontakt med verksamheten i supportfrågor 

 Hantera andra än av SITIV beslutade systemen och applikationer 

För respektive samförvaltat system finns en styrgrupp. Styrgruppernas ansvar är att förmedla 

krav/behov på förvaltat system till Förvaltargruppen från sina referensgrupper.  Exempelvis kan 

nämnas att SVPL/Klara har en referensgrupp kallad SAMSA. 

Organisationsneutralitet 
Det är av stor vikt både för VG/VGR att den gemensamma IT-samordningsfunktionen ses av alla 

medverkande parter som självständig och organisationsneutral. 

GITS självständighet och organisationsneutralitet ska säkerställas genom:  

SITIV – Ur SITIV och av dess medlemmar utses GITS styrgrupp (SITIVs presidium). SITIVs presidium 

medlemmar kommer precis som SITIV i övrigt att bestå av 50/50 VG/VGR. Bemanningen av 

ordförande- och sekreterarposten ska med viss frekvens skifta mellan VG och VGR.  

Funktionsledarens roll – Det kommer bl.a. vara ledarens ansvar att på SITIVs mandat tillse att 

samtliga parter behandlas rättvist och att Förvaltargruppen agerar självständigt. 

Bemanningen – Vid rekryteringsprocessen kommer SITIVs presidium vara delaktigt. Processen 

kommer att ledas av representanter från VästKom respektive ITSA. 

Operativt arbete för GITS  

Utveckla och förvalta förvaltningsplaner för respektive system  

För varje system som SITIV beslutar skall samförvaltas, skall förvaltargruppen skapa en 

förvaltningsplan, som ska presenteras för och godkännas av SITIV.  Ansvaret för att förvalta och 

utveckla förvaltningsplanen, kommer att ligga på respektive funktionskoordinator. 

Generellt ska förvaltningsplanen innehålla en beskrivning av vilket ansvar GITS har gentemot VG/VGR 

gällande: 
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 Relationer och samband till kommunernas och regionens verksamhetsgrupperingar runt 

processerna som IT-tjänsten som skall stödja 

 Definition av var ansvarsgränsen går mellan verksamhetens ansvar och GITS ansvar  

 Supportprocess 

 Utbildningsplaner 

 Utvecklings- och avvecklingsplan 

 Driftavtal 

 Leverantörsavtal 

Förvaltningsplanen skall ses som ett kontrakt mellan VG/VGR och GITS. Det är Förvaltargruppens 

skyldighet att uppdatera förvaltningsplanen samt hålla SITIV och berörda verksamhetsgrupperingar 

underrättade om eventuella förändringar. 

 
Utveckling, support, utbildning och avveckling  
 
Utveckling – GITS skall vara en aktiv part mot systemleverantörer, driftsleverantör och verksamheter 

i utvecklingen av gamla eller nya samägda eller samnyttjade IT-system. Förvaltargruppen skall på 

uppdrag av SITIV tillsammans med den berörda verksamheten, starta och driva gemensamma 

verksamhets- och IT-utvecklingsprojekt.  

Den ansvariga funktionskoordinatorn skall vara behjälplig som kravställare på IT-systemet utifrån de 

behov som verksamheten ger uttryck för.  

Support – Förvaltargruppen skall verka som andra linjens support med frågor som rör teknik, IT-

systemutvecklingsförslag, IT-kommunikationsfrågor och IT-drift d.v.s. hantera alla de frågor som 

utsedd ansvarig i respektive kommun och förvaltning ej själv kan hantera. Det ska för respektive 

verksamhetssystem i varje kommun och inom VGR, finnas en utsedd kontaktperson från 

verksamheten och en kontaktperson från kommunens tekniksupport (första linjens support, för ett 

eller flera system). De frågor dessa personer inte kan hantera går vidare till förvaltargruppen. 

Utbildning – Funktionskoordinatorerna ska vid behov skapa en utbildningsplan och även anordna 

utbildning av utsedd personal. Utbildningen av dessa kontaktpersoner och superanvändare ska vara 

av sådan kvalitet att dessa kan klara av att vara första linjens support i respektive kommun och 

förvaltning. 

Avveckling – Förvaltargruppen skall genom utsedd funktionskoordinator, ta ansvar för av SITIV 

beslutad avveckling av samägda system. 

Kontakten med verksamhet och leverantör 

Förvaltargruppen skall ha kontakt med både verksamheten och leverantörer. Kontakt mot 

verksamheten kommer att ske via de processägare (exv. SVPL styrgrupp) som SITIV utsett. 

Förvaltargruppen ansvarar för leverantörskontakter och bevakning av avtal avseende utveckling, 

avveckling, drift och support av förvaltade applikationer.  
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Bereda ärenden till GITS styrgrupp 

Det åligger Förvaltargruppen att genomföra förstudier samt bereda och presentera ärenden för 

SITIV. Förvaltargruppen hanterar endast ärenden som tilldelats av SITIV. 

Förvaltargruppen - Bemanning och uppgifter 
Förvaltargruppen är budgeterad för bemanning med fem personer (enligt nuvarande avtal), en 

funktionsledare och fyra funktionskoordinatorer. Varje funktionskoordinator kommer att ha ett 

övergripande ansvar för ett IT-system. I första rekryteringsfasen kommer två funktionskoordinatorer 

att rekryteras, en för webSESAM och en för SVPL/Klara. Till detta bör en funktionsledare anställas 

som operativ ledare för gruppen (arbetsuppgifter exemplifieras i stycket GITS – Styrning, ledning, 

ansvar och mandat). De som rekryteras skall i möjligaste mån vara lika fördelade mellan kommuner 

och VGR. De ska ha ett gemensamt ansvar för support av samtliga förvaltade system.  

Kompetensprofil 

Anställda i Förvaltargruppen kommer att arbeta i en miljö där det kommer att krävas skicklighet i 

problemlösning, förhandling, support och samordning: 

Rekryteringen kommer att lägga stor vikt på personliga egenskaper och färdigheter såsom: 

 Förmåga att arbeta självständigt  

 Ha god kunskap om hur länets kommuner och VGR arbetar tillsammans  

 Ha god förståelse om bägge parters (kommun/region) verksamheternas uppbyggnad och 

dess processer 

 Ha god kunskap om IT inom både teknik- och förvaltningsområdet. Bör ha 

systemvetenskaplig (eller likvärdig) utbildning  

 Vana av förhandlingar med leverantörer kommer att vara önskvärd 

 Förmågan att kunna presentera komplex information på ett begripligt sätt för olika 

målgrupper 

 Förväntas ha goda kunskaper om de IT-systemen som förvaltas inom gruppen. 

Funktionsledaren bör därutöver ha erfarenhet från arbetsledning eller annan ledande position.  

Rekryteringsprocessen 

Utannonsering av tjänster kommer att påbörjas efter det att följande har uppfyllts: 

 VGs samtliga kommuner har accepterat finansieringsförslaget  

 Detta dokument har varit ute på efterhörande hos Kommuncheferna samt i Social- och IT-

chefsnätverken 

 SSVIT och SITIV har godkänt dokumentet 

 De juridiska förhållandena är utredda. 
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Annonseringen av tjänsterna sker mot VG och VGR. Från VGR går det automatiskt ut till 

arbetsförmedlingen. 

Ansvaret för rekryteringsprocessen har Joakim Svärdström (VästKom) och Carl-Erik Johnsson (VGR). 

Vid den det slutliga urvalet av personer till GITS kommer Hans Ekman IT-direktör VGR samt Dan 

Gustafsson Direktör VästKom, att delta i intervjuerna av kandidaterna.  

Roller och ansvar i förvaltningsmodellen 
Central systemägare – SITIV blir central systemägare. Förfarandet gäller samtliga system som GITS 

ska förvalta. 

Systemförvaltare – Den centrala systemägaren ger ett förvaltningsuppdrag till GITS som blir 

systemförvaltare. Uppdraget reglerar vilka delar som operativt utförs av Förvaltargruppen och vilka 

delar som indirekt förvaltas av Förvaltargruppen via avtal med leverantör. I uppdraget till 

Förvaltargruppen ingår att utarbeta en förvaltningsplan för varje system. 

Funktionsledare – leder arbetet i Förvaltargruppen och ansvarar för ekonomi och personal inom 

funktionen. Funktionsledaren utgör Förvaltargruppens gränssnitt mot SITIV. 

Funktionskoordinator – En funktionskoordinator ska utses inom förvaltargruppen för varje system 

som förvaltas. Funktionskoordinatorn är förvaltargruppens gränssnitt mot respektive processägare. 

Processägare – är de särskilda styrgrupper som finns för varje system exv. Styrgruppen för 

SVPL/Klara. De har i uppdrag att bevaka verksamhetens intressen, driva utvecklingen av systemet och 

finansiera förändringar av systemet. 

Informationsägare – är de verksamheter inom kommun och region som föder systemen med 

information. 

Kriterier för samförvaltning 
SITIV har nedanstående kriterier att värdera och förhålla sig till när de väljer ut IT-system för 

samförvaltning, dessa är: 

 IT-systemet ska vara länsövergripande 

 IT-systemet ska stödja verksamhetsprocesserna över huvudmannagränserna 

 Informationen ska ägas av båda huvudmännen (informationsägarskap) 

 IT- systemet ska ha tillräckligt många användare från bägge parter (summa och fördelning)  

 IT-systemet ska hantera en tillräcklig kvantitet av information 

IT-system för samförvaltning 
Syftet med GITS är att funktionen ska förvalta de av VG/VGR samfinansierade systemen. På både 

kort, medellång och lång sikt handlar det i första läget om förvaltning av vård- och omsorgssystem 

och generellt stödjande system. 
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Följande tabell visar på de områden som i detta nu är/kommer att vara aktuella för VG och VGR att 

samverka om i GITS:  

Kort sikt  Medellång sikt  Lång sikt 

SVPL/Klara SITHS NPÖ 

Webbsesam HSA BIF 

 Västfolket  

Tabell 1 Systemförvaltning 

Fler system kan tillkomma likväl som förvaltade system kan komma att avvecklas. 

Nedanför följer beskrivningar av IT-system som kan komma att förvaltas, på kort sikt. 

SVPL/Klara – Samordnad vårdplanering är själva verksamhetsprocessen medan Klara är det IT-stöd 

som hanterar verksamhetsprocessen. SVPL/Klara är en gemensam satsning av Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet. Syftet är att förenkla rutiner och öka den 

medicinska säkerheten för vårdtagare med behov av samordnade vård och omsorgsinsatser. IT-

tjänsten hanterar även de uppgifter som enligt lag är kopplade till betalningsansvaret mellan 

vårdgivarna. Totalt berörs ungefär 50 000 patienter årligen i länet. Med den nya rutinen och IT-

stödet kommer nuvarande arbetsmetod med faxmeddelanden mellan vårdgivarna, på sikt att tas 

bort. Med patientens medgivande, kan den vårdansvarige via dator ge mottagande vårdgivare 

tillgång till de uppgifter som behövs för patientens fortsatta vård- och omsorgsinsatser.  

webSESAM – I Västra Götaland är en gemensam hjälpmedelsförsörjning en förutsättning för att 

hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och sjukvårdsansvaret och att hjälpmedlet ska kunna följa 

patienten/brukaren i vårdkedjan. En samordnad lösning för hjälpmedelsförsörjning mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna bedöms vara en förutsättning för att gemensamma 

kvalitetsmål för produkter, tjänster, leveranser, teknisk drift och uppföljning av 

hjälpmedelsförskrivningar ska kunna utvecklas och tillämpas.  

Därför har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland gemensamt 

upphandlat en samlad hjälpmedelsförsörjning, i form av en gemensam leverantör. webSESAM ger 

utförarna möjlighet att via webben göra beställningar av hjälpmedel. webSESAM 2 är den senaste 

versionen vilken driftsattes under första kvartalet 2010. 

SITHS - Säker IT i hälso- och sjukvård (SITHS) är en nationell säkerhetslösning som bygger på att 

anställda i vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering 

och kryptering av känslig information. Det hjälper till att garantera att bara behöriga personer får 

tillgång till patientinformation. SITHS-kortet kan även användas till en mängd andra saker, till 

exempel inpassering och elektronisk signering av recept och dokument. 

HSA - Nationell katalogtjänst (HSA) är en elektronisk katalogtjänst som används för att lagra och hitta 

adress- och kontaktinformation om enheter, funktioner och personer över organisationsgränser. 

Information i HSA utgör underlag för olika säkerhetslösningar, till exempel SITHS-certifikat. 

HSA är således en viktig grundtjänst för att många andra nationella tjänster ska fungera. Fler exempel 

på användning av information från HSA är Bastjänster för informationsförsörjning (BIF), Nationell 

patientöversikt (NPÖ) och SITHS, för att bland annat säkerställa att rätt person får tillgång till rätt 

information.  
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Västfolket - Västfolket är ett befolkningsregister med information om personer folkbokförda i Västra 

Götalands och Hallands län. En systemkoppling till Skatteverkets (SKV) befolkningsregister finns 

vilken möjliggör sökning på personer folkbokförda i andra län. 

NPÖ - Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och 

omsorgspersonal 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. 

BIF - Bastjänster för informationsförsörjning (BIF) är en nationell säkerhetsinfrastruktur med ett antal 

olika tjänster som hjälper till att säkra patienternas integritet och se till att relevant personal får 

tillgång till relevant information. BIF-tjänsterna styr till exempel behörighets- och åtkomstkontroll, 

spårning och andra säkerhetsaspekter utifrån kraven i patientdatalagen. 

Mer information om system på medellång och lång sikt finner ni på www.inera.se (tidigare 

Sjukvårdsrådgivningen). 

http://www.inera.se/
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BILAGA 1 
 

Terminologi 

ALVG Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland. Leder samordningen av 

kommunernas IT-arkitektur i samverkansgränssnittet mot VGR och 

nationella tjänster samt vid VG-övergripande kommunsamverkan om IT, i 

de fall SSVIT så beslutat. 

BIF Bastjänster för Informationsförsörjning. IT-bastjänster som på ett enhetligt 

sätt skall garantera säkerheten vid informationsutbyte, så att rätt person får 

rätt information. Förvaltas av INERA AB. 

CeHis Centrum för eHälsa i samverkan. Ersätter de tidigare funktionerna 

Beställarledning, Beställarkansli och Beställarfunktion. Koordinerar 

landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa 

gemensamma stöd för eHälsa, infrastruktur och regelverk som förbättrar 

informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Ägs av Sveriges 

Landsting och Regioner. 

GITS Gemensam IT-samordningsfunktion. Skall på uppdrag av SITIV förvalta och 

utveckla de för kommuner och region gemensamma IT-systemen i VG. 

HSA Hälso- och Sjukvårdens Adressregister. Nationell katalogtjänst för Hälso- 

och sjukvård. Användare måste vara upplagda här och ha ett HSA-ID för att 

kunna använda SITHS - kort. Förvaltas av INERA AB. 

INERA AB Tidigare Sjukvårdsrådgivningen. Arbetar med säkra lösningar för att öka 

vårdkvalité och tillgänglighet, t.ex. BIF, HSA och SITHS. Ägs av Sveriges 

Landsting och Regioner. 

ITSA IT-strategiska avdelningen, VGR. 

Klara Webbaserat IT-stöd som stödjer verksamhetsprocessen Samordnad 

Vårdplanering (SVPL). 

Kommunikations-

torget 

Ett kommunikationsnät för de 49 kommunerna i VG. Via Kommuni-

kationstorget nås de IT-baserade verksamhetsstöd som används 

gemensamt av VGK och VGR, f.n. webSESAM och Klara. En grupp kommuner 

kan använda Kommunikationstorget för att t.ex. nå ett gemensamt 

personalsystem som driftas i en av kommunerna.  
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LOU Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091. 

NPÖ Nationella Patient Översikten. Skall på sikt ge en sammanhållen information 

om patienter/vårdtagare inom för vård och omsorg, över 

huvudmannagränserna, oavsett tid och geografisk tillhörighet. Förvaltas av 

INERA AB. 

Samrådsorganet 

VGK/VGR 

Politisk samverkansgrupp mellan VästKoms och VGR's arbetsutskott. 

SAMSA Gruppen Består av representanter för de sex närsamverkansområdena i länet 

(kommun/region) och arbetar bl.a. med SVPL - processerna. 

SITHS Säker IT inom Hälso- och sjukvård. Säker elektronisk identifiering med 

smarta kort och elektroniska certifikat. Förvaltas av INERA AB. 

Sjunet Ett myndighetsnätverk för kommunikation av vård- och omsorgsinformation 

mellan landsting och Regioner, som även kan användas av kommuner och 

externa utförare. Ägs av de 21 landstingen och Regionerna. 

SITIV Styrgruppen IT i Västra Götaland, gemensam för VGK/VGR. 

SSVIT Strategiska styrgruppen för Verksamhetsutveckling med hjälp av IT. 

Kommunernas styrgrupp för IT-samverkan i Västra Götaland. 

SVPL Samordnad Vårdplanering. Rutiner för SVPL mellan vårdgivarna i VG. 

webSESAM webSESAM ger beställarna inom kommuner och landsting möjlighet att via 

webben göra beställningar av hjälpmedel för användning inom vård och 

omsorg. 

VG Västra Götaland.  

VGK De 49 kommunerna i Västra Götaland. 

VGR Västra Götalandsregionen. 

Västfolket Är VGRs befolkningsregister med information om personer folkbokförda i 

Västra Götalands och Hallands län. 
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BILAGA 2 
Förslag till avtal om gemensam förvaltningsorganisation mellan VästKom och VGR 

 
Bakgrund 

Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har idag och kommer 

framgent, att ha ett behov av att samverka inom ett flertal områden. Ett sådant är IT-området där 

nyttjandet av gemensamma tjänster och system förutsätter samverkan kring ledning och förvaltning 

av desamma. 

Detta samverkansavtal syftar till att ge form åt den gemensamma förvaltningsfunktion som skall 

bevaka och utveckla de 50 parternas intressen kring de nuvarande och kommande gemensamma IT-

systemen. 

 

Parter 

Parter i detta avtal är: 

Västra Götalandsregionen, org. nr 232100-0131, hädanefter kallat VGR och 

Västra Götalands läns kommuner företrädda av VästKom org. nr 858501-2084, hädanefter kallat VG-

kommunerna. 

 

Kontaktpersoner 

För VGR: 

Regiondirektör, Johan Assarsson 

IT-direktör, Hans Ekman. 

 

För VG-kommunerna: 

Direktör VästKom, Dan Gustafsson 

Direktör Göteborgsregionens kommunalförbund, Nils-Gunnar Ernstson. 

 

Respektive part meddelar skriftligen den andra partens kontaktpersoner, vid byte av 

kontaktpersoner. 
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Gemensamma IT-samordningsfunktionen 

Styrgrupp 

Den gemensamma förvaltningsfunktionen (GITS) består av SITIVs presidium och Förvaltargruppen 

(figur 1). SITIVs presidium består av fyra (4) ledamöter från SITIV och utses inom denna. Lika antal 

ledamöter utses från parterna. SITIVs presidium utser inom sig ordförande och sekreterare och 

beslutar om byte av ordförande mellan parterna med viss frekvens.  

SITIVs mandat: 

 Definiera vad som kommer att innefattas i begreppet gemensam förvaltning 

 Inom givna ekonomiska ramar besluta om strategier, förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter 

SITIVs ansvarsområde:  

 Tillse att samtliga parters intressen tillvaratas 

 Presentera budget för Samrådsorganet för VG/VGR 

SITIVs presidium ansvarsområden omfattar bl.a.: 

 Ansvarar för förankring av beslut i SITIV 

 Via SITIV begära budgetmedel från parterna för kommande verksamhetsår 

 Sätta upp mål för förvaltargruppens verksamhet 

 Följa upp förvaltningsverksamheten och ekonomisk ställning samt återrapportera detta till 

SITIV 

 Definiera och ställa förslag till parterna om gemensamma förvaltningsaktiviteter 

(applikationer), då dessa kommer att variera över tid 

 Rekrytera kompetent personal till Förvaltargruppen 

 Kan om den anser det nödvändigt utöka eller minska antalet uppgifter eller innehållet i 

uppgifterna 

 Vara ett bollplank till förvaltargruppen i principiella frågor eller andra frågor av vikt, som inte 

kan vänta till ordinarie SITIV-möte. 

Förvaltargrupp 

Förvaltargruppen bemannas av personer som rekryteras från både region och kommun och skall ha 
god kunskap om parternas verksamheter i de delar den omfattas av förvaltade applikationer/system. 
 
Förvaltargruppens mandat: 

 Inom givna ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar, söka de bästa lösningarna för att nå 

uppsatta mål 
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Förvaltargruppens ansvarsområden: 

 Ta fram och underhålla en förvaltningsplan för respektive system  

 Ta fram och förvalta utbildningsplaner 

 Genomföra förstudier och bereda ärenden till SITIV 

 Tillhandahålla andralinjens support  

 Förvaltargruppen ansvarar för leverantörskontakter och uppföljningen av avtal avseende 

utveckling, avveckling, drift och support av förvaltade applikationer 

 Förvaltargruppen ska ha ett aktivt utbyte med kommunernas samverkansorgan (SSVIT och 

ALVG)     

 Förvaltargruppen ska ha kontakt med verksamheten och dess verksamhetsprocessutveckling 

som bl.a. bedrivs av styrgrupperna för respektive applikation (Klara, webSESAM etc.) och den 

lokala närvårdssamverkan 

Funktionsledaren inom Förvaltargruppen sörjer för kvartalsvis rapportering till styrgruppen om: 

 Uppföljning av det ekonomiska läget och personalsituationen 

 Lägesredovisning kring respektive samverkanstjänst relaterat till förvaltningsplanen 

 Redovisning av utvecklingsaktiviteter och projekt 

 Avvikelser 

 Övrigt som styrgruppen fastställer 

Placering 

Den gemensamma förvaltargruppen placeras hos VGR, Regionkansliet. 
 

Finansiering av den gemensamma förvaltargruppen 

Kostnaderna för förvaltarfunktionen bestående av Styrgrupp och Förvaltargrupp, belastar VGR och 
VG-kommunerna lika. VGR fakturerar VästKom kvartalsvis i efterskott, för budgeterad kostnad. 
Avräkning sker efter tredje kvartalet. Under- och överskott fördelas proportionellt efter antal 
användare. 
 

Budget 

Samrådsorganet fastställera budgeten för nästa verksamhetsår senast den 1:e september. 
 
Förvaltargruppens budget skall i huvudsak bestå i kostnader förknippade med personalen såsom 
löner, lokaler, utbildning/konferenser och kontorsutrustning. Utvecklingsaktiviteter, 
applikationsutbildning, licenser, systemkostnader, driftkostnader mm budgeteras och finansieras av 
styrgruppen för respektive applikation, t.ex. Klara och webSESAM. 
 

Giltighetstid, förlängning och uppsägning  
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Detta avtal gäller för perioden 2011-01-01 – 2014-12-31 
Avtalet förlängs med ett (3) år i taget, om ingen av parterna säger upp avtalet senast sex (6) månader 
före avtalets utgång. 
 
Om part säger upp avtalet ansvarar parterna för avvecklingskostnaderna enligt gällande 
kostnadsfördelning. 
 

Omförhandlingsklausul 

Detta avtal kan endast ändras genom ett nytt, av bägge parter, undertecknat avtal. Nytt avtal 
ersätter tidigare avtal. 
 

Tvist 

Tvist avgörs av... 
 
 
 
 
 
Göteborg 2010-__-__   Göteborg 2010-__-__ 
Västra Götalandsregionen   VästKom 
 
 
Johan Assarsson   Dan Gustafsson 
Regiondirektör   Direktör VästKom 


