Anteckningar Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Deltagande:
Fredrik Holm (ersätter Magnus Haggren)
Helena Söderbäck
Lisbeth Nilsson
Peter Söderström,
Carina Helgesson Björk
Ann-Charlotte Järnström
Karl Fors
Marie-Louise Gefvert
Johnie Berntsson
Tore Johnsson

Göran Ejbyfeldt
Linn Wallér
Jenny Edvardsson sekreterare
Ej Deltagande
Ann-Marie Schaffrath
Madeleine Stark
Jan Malmgren
Håkan Sundberg

1. Mötets öppnande
Presentationsrunda.
2. Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkändes. Till övriga frågor lades: avtackning Marie Louise.
3. Föregående anteckningar
Föregående anteckningar lades till handlingarna.
Beslutspunkter:
4. Strategisk plan SITIV
På föregående möte gavs uppdraget att respektive part, till dagens möte, skulle återkoppla
sin syn på organisation och prioriterade områden.
Noteringar från diskussionen
- GITS-samarbetet fungerar bra
- Viktigt att försöka förenkla och konsolidera.
- Handlingsplan för SITIV behöver revideras.
Beslut: SITIV bibehålls tills vidare.
5. GITS
5.1. Verksamhetsberättelse 2019
Linn Waller informerar om verksamhetsberättelse 2019 och det arbete som utförts
under året. GITS har bland annat arbetat med FVM, utveckling av SIP och SAMSA och
initierat projekt för identitet och behörighet i federation. GITS har överskott i budget
som härleds till ej fullt utnyttjad utvecklingspott

5.2. Verksamhetsplan 2020
Linn Wallér informerar om verksamhetsplan 2020. Långsiktiga mål kvarstår, fortsatt
arbete inom befintliga uppdrag och projekt. Bland annat ska SAMSA anslutas till 1177
för att kunna presentera SIP (samordnad individuell plan) för invånaren.
Noteringar från diskussionen
- Vad gäller gemensam rutin för samtycke så bör invånarperspektivet inkluderas, vad
vill och behöver invånaren
- Viktigt med rimlig förväntan på GITS framöver
- Rätt kompetens på rätt ställe kan göra stor nytta. GITS fungerar bra, viktigt att
nyttja dessa samarbetsmöjligheter
- Utveckla hela organisationen i hela regionen är en utmaning
- Tidbokning via SAMSA hur går det med det? Kan man göra på liknande sätt som
1177 som kan boka vissa tider på VC?
- FVM, hur ska det in i GITS planen?
Beslut
SITIV godkänner verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
6. Åtagande för GITS inom öppen data
Tore Johnsson informerar om öppen data. Konceptet för öppen data är klart. Göteborgs
stad är föregångare i frågan.
Noteringar från diskussionen
- Information går ut till kommunerna att konceptet finns och kan användas.
- Eventuella gemensamma kostnader för GITS avtalshantering debiteras VGR
regionutveckling som har finansiering för frågan.
Beslut: SITIV beslutar att GITS blir avtalsansvarig för gemensam teknisk plattform för
samverkan kring öppna data i Västra Götaland under de tre år konceptet finns.

7. Tillitsramverk med teknisk lösning för federerad inloggning.
2012 initierades samarbetet mellan VGR och kommunerna kring SITHS. 2018 startades
ett projekt, ett proof of concept som undersökte och visade att vi i samverkan kunde
erbjuda alternativa inloggningslösningar däribland mobil inloggning till våra
verksamhetssystem med olika tillitsnivåer. 2019 erbjöds ett breddinförande via GITS.
SITIV valde då att ej gå vidare. Nu erbjuds ett likartat projekt, ett gemensamt ramverk.
John Petersson informerar om genomförd förstudien, rapporten presenterades vid
årsskiftet. Projektets rekommendation är att gå vidare med en gemensam
implementering för inloggningslösning i Västra Götaland. Fyra motiv presenteras:
attraktiv prisbild, robust välfungerande teknik, möjliggör förändringar över tid, säker
och kontrollerad lösning som svarar mot nationella krav och EU krav. I dagsläget finns
inte många andra alternativ. Inför implementering av Millenium behöver vi en
fungerande lösning.

Noteringar från diskussionen
- Idag kan man logga in och läsa egen journal med hjälp av mobilt bankID varför inte
för medarbetare, är denna fråga utredd och klar? DIGG utreder frågan, bankerna vill
inte, i dagsläget, lämna ut vare sig teknik eller processer för mobilt bankID.
- Inera hade en mobil lösning på gång men avtalet bröts. Planer finns för att ta fram
mobil lösning på Inera men ingen tidplan presenterad.
- För Millenium måste lösningen finnas men internt VGR så är det inte förankrat att
det är just denna lösning som ska gälla.
- Önskemål att skjuta på beslutet några veckor och utse några som får beslutsmandat.
- Viktigt att beslut tas, men svårt att förstå, tekniskt och mycket förkortningar.
- Behov finns av kommunikationsinsats hemåt i organisationerna.
- Förslaget är flexibelt och utbytbart, går att lägga till nya metoder lokalt.
- Behov finns av att justera finansieringsplanen inklusive att kostnader preciseras.
Beslut: SITIV står bakom förslaget och ger Linn Wallér, Karl Fors och Göran Ejbyfeldt
mandat att fatta beslut senast 18/3-2020. Gruppen kan ta in fler personer att bistå i
frågan.
8. Välfärdsteknik/medicintekniska hjälpmedel
Avsiktsförklaring diskuterades 2019, kommunerna erbjöd VGR deltagande. Både
kommunerna och VGR har varit trevande i området. Var för sig och gemensamt.
Diskussioner har förts kring framtagande av en uppdragsbeskrivning som inkluderar
workshop, Utredningsuppdrag till hjälpmedelsorganisationen samt reviderad
avsiktsförklaring.
Karl Fors informerar att diskussioner har pågått under en längre tid men frågan har fått
vänta till förmån för andra frågor som prioriterats. Målet har varit att få fram ett
erbjudande till maj 2020.
Johnie Berntsson informerar att bland annat hemmonitorering varit en stor och komplex
fråga för VGR att hantera.
Noteringar från diskussionen:
- Stor och komplex fråga som behöver utredas, vem gör vad och vilka plattformar ska
användas?
- Kan vi jobba med gemensamt välfärdscentrum framöver.
Beslut: Frågan tas upp igen till nästa möte.
Informationspunkter
9. Stående punkt: Nationell struktur - Inera
9.1. Inför kommande möte
Karl informerar: Organisationsöversyn pågår på Inera. Inera styrelse hade nyligen möte
med region och kommunrepresentanter. Ny VD och ordförande på Inera. Diskussion
pågår om arbetet i styrelse, beredningsgrupp och programråd. Carina Helgesson Björk
kommer gå in för Göteborgs stad i programrådet.
Noteringar från diskussionen
- Regeringens satsning på 1177 som första linjens vård påverkar fortsatt arbete.

-

I VGR finns en utsedd person som har ett uppdrag att koordinera VGR resurser i
grupperna, Johnie tar med denna lista till framtida möte för vidare koordinering.
Referensgruppsstrukturernas sammansättning skulle kunna samordnas via SITIV
Oklarheter vad gäller Ineras förväntningar på representanterna i de olika grupperna
och av representanterna, olika mycket tid som behöver läggas, vad har
representanterna för mandat och ansvar, det behöver vi titta vidare på.

9.2. Målbild 1177 – kommuner
Karl Fors ställer frågan om det finns synpunkter på en kommunal delagtighet i 1177.
Finns ett intresse av att göra 1177 till en invånarportal för vård och omsorg? Hur
ställer sig VGR till frågan och hur ställer sig regioner i landet till frågan?
Noteringar från diskussionen
- 1777 hanterar idag hälso- och sjukvård och varumärkesfrågan är en aspekt att ta
hänsyn till. Invånarperspektivet är väsentligt. Privata vårdgivare är också en
intressent.
- En väg in är väsentlig oavsett journalsystem, det aspekten är viktig för regionerna.
- Finns inga hinder från personerna på sittande möte med kommunen som en del av
1177. Risk finns att Inera får ett för stort uppdrag och inte kan leverera.
- Många olika målbilder och handlingsplaner att ta hänsyn till.
- Vad kommer kostnaden att bli?
10. Statusrapporter
10.1.
FVM/Omställningen
Inget att rapportera.
10.2.
VVG
På senaste möte gavs en beskrivning av kartläggningen gällande Närsjukvårdsteam,
hemsjukvård som utgår från sjukhus.
Noteringar från diskussionen
- Noterbart är att mycket resurser läggs på en förhållandevis liten patientgrupp. Mobil
närsjukvård servar en större patientgrupp.
- Digitala lösningar behöver komplettera fysiska besök. Det finns geografiska
utmaningar när hembesök ska utföras.
11. Övriga frågor
Vi tackar Marie-Louise Gefwert som gör sitt sista möte idag. Tomas Wallén ersätter.
12. Förslag på frågor till kommande möte/Logg
Inga förslag.

