Anteckningar styrgrupp IT i Väst – SITIV
Tid:

Tisdag den 5 november kl. 13.00 – 16:00

Plats: Gullbergsvass, Kattfisken, Gullbergs strandgata 8, Göteborg
Deltagare
Johnie Berntsson, ordförande
Madeleine Stark, sekr
Håkan Sundberg
Peter Söderström
Lisbeth Nilsson
Karl Fors
Ann-Charlotte Järnström
Ann-Marie Schaffrath
Tore Johnsson
Linn Wallér
Frånvarande
Helena Söderbäck
Marie-Louise Gefvert
Jan Malmberg
Göran Ejbyfeldt
Joakim Svärdström

1. Mötes öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Nya deltagare presenteras.
Ordförande lyfter fram vikten av samarbete, att vi har kommit långt i förhållanden
till andra regioner och att vi finns här för invånaren.

2. Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkändes

2.1 Övriga frågor
Inga övriga frågor

3. Föregående anteckningar (bilaga)
Föregående anteckningar lades till handlingarna.

Beslutspunkter:
4. GITS åtgärdspunkter
4.1.

GITS Verksamhetsplan 2020
SITIV godkänner att GITS verksamhetsplan hanteras på första mötet
18/2 2020 då vi behöver samsyn i målbilden för SITIV.

4.2.

GITS budget 2020
Linn föredrar budget enligt utskickat underlag för 2020. Linn tar upp
att den största förändringen till 2020 ligger inom SITHS där samtliga
kostnader för utgivning i VG samlas inom GITS. Detta innebär en viss
risk då det är intäktsfinansierat vilket inte gjorts innan. Detta krävs
dock för att få till en ny gemensam ekonomisk modell.
Beslut:
SITIV godkänner budget 2020

5. Mötestider 2020
Förslaget är att genomföra SITIV veckan innan Inera håller sitt programråd.
Beslut:
Mötestider 2020: 18/2, 19/5, 29/9, 10/11. Vid samtliga tillfällen är
mötestiden kl 13.00-16.00. Linn bokar

Dialogpunkter
6. Strategisk plan för SITIV
Noteringar från diskussionen
Linn visar förslag på modell för SITIV:s fortsatta roll och uppdrag enligt underlag.
Sammanfattningsvis är alla överens om att vi behöver göra en kartläggning för de olika
samverkansinitiativ som finns, för att se över vilka områden det är vi skall prioritera
tillsammans. Gruppen ser hellre att fokus läggs på några få områden men där vi gör det
riktigt bra tillsammans. Viktigt är även förankring samt finansiering kring de olika
områden som kommer att prioriteras. Ann-Charlotte Järnström kommer att förmedla

detta vidare till Ann Söderström samt Helena Nilsson för att få en helhet kring struktur
och gemensamma processer. En dialog krävs kring hur det nya förslaget på struktur
förhåller sig till SRO och VVG samt Nära vård. Detta diskussionsunderlag för samverkan
får dock endast ses som information idag då det är många förhindrade vid dagens möte.
Respektive part ansvarar för att återkomma med konkreta förslag på vilka områden som
ska prioriteras och hanteras inom SITIV till nästa möte. Uppdragshandling och
handlingsplan som kan användas i bearbetningen av samverkansförslaget skickas ut
tillsammans med anteckningarna. Viktigt att vi i detta forum fokuserar utifrån ett
invånarperspektiv och har med det i alla frågor som diskuteras inom SITIV för att
säkerställa att vi tillsammans når de största vinsterna för våra invånare och patienter.
Frågan har diskuterats tidigare och det är av vikt att vi realiserar de beslut som tas och
genomför önskvärd förändring. Detta kräver förutsättningar för att konkretisera detta i
form av resurser och finansiering.
Beslut
- Samtliga deltagare tar hem och förankrar underlaget för samverkan inför nästa möte
och återkommer med konkreta förslag på områden som man anser ska prioriteras
och hanteras inom SITIV.
- Ann-Charlotte Järnström bokar möte med Ann Söderström och Helena Nilsson för
att gå igenom och bearbeta framtaget underlag. Linn deltar.

Informationspunkter:
7. Plattform för öppna data
Tore Johnsson redogör för öppna data. Frågan ställs om möjlighet för GITS att vara en
mottagare för fortsatt förvaltning av initiativ som kommer från digitaliseringsrådet. Ett
inriktningsbeslut krävs i kombination med SITIVS strategi. För att kunna ta ett
inriktningsbeslut behöver beslutsunderlag som tar höjd för finansiering, resursbehov
och omfattning av förvaltningsuppdrag tas fram och presenteras för SITIV. Underlaget
behöver även tydliggöra varför denna placering förordas.

8. FVM
Johnie uppmanar alla att gå på FVM:s informationsträffar. Ingen kommun har
ännu beslutat sig för att avropa optioner i millennium och det är just nu oklart hur
många som avser går vidare i FVM-arbetet. Fortsatt samarbete krävs i frågan för
ett gemensamt perspektiv framåt.

9. Nationell struktur-Inera
Viktigt att Västkom och VGR fortsätter med kontinuerliga möten inför
programrådet för att diskutera gemensamma frågor samt stärka samarbetet inför
nya uppdrag utifrån Inera.

Statusrapporter
10. GITS statusrapport
10.1 Skippa Fax: Linn beskriver fortsatta utmaningar inom NPÖ/Sluta faxa
projektet. Man har i projektet kommit fram till att man inte har rätt
förutsättningar till uppdraget. Detta kommer att påvisas i slutrapporten, där
man redogör för hur vi kan komma vidare till nästa steg.
10.2 Identitet o åtkomst, Samverkansprojekt kring förutsättningar för
gemensamma tjänster som kör på. Det finns utmaningar den tighta
tidplanen och resurssäkring. Behov finns av att utsedda personer från VGR-IT
och kommunsidan får stöd i att prioritera arbetet i projektet. Detta krävs för
att få bred förståelse och bättre förankring i frågan.
Johnie tar med sig frågan till VGR-IT och Ann-Charlotte tar med sig
frågan tillbaka till kommunsidan.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor

11. Överlämnande av ordförandeskapet
Johnie Berntsson överlämnar ordförandeskapet för 2020 till AnnCharlotte Järnström, Västkom.

12. Förslag på frågor till kommande möte
12.1.

Återkoppling kring strategisk målbild för SITIV och beslut om handlingsplan

12.2.

Projektportfölj/Process för nya uppdrag

12.3.

Verksamhetsplan GITS 2020

12.4.

Inriktningsbeslut förvaltning öppna data

Nästa möte den 18/2

