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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE
Tid: 1 mars, kl. 13.00-15.00
Plats: Teams, länk via kallelsen.

1. Mötets öppnande
Ordförande 2021, Ann-Marie Schaffrath, öppnade mötet.
Deltagare välkomnas.
2. Godkännande av dagens agenda
Agendan godkändes
3. Föregående anteckningar
Föregående anteckningar godkänns.
Finns publicerade på vardsamverkan.se
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/Spac
esStore/1c0d1a1f-b8ed-446a-ac60-741bcc858555?a=false&guest=true
4. GITS
4.1. GITS Verksamhetsberättelse 2020
Linn föredrar verksamhetsberättelse. Se bifogad presentation
I huvudsak har GITS 3 uppdrag:
-Samordnad Hälsa vård och omsorg
-Samordnad individuellt plan
-Gemensam utgivning eTjänstekort
Förvaltning och utveckling av dessa 3 områden
Inom Samordnad hälsa, vård och omsorg har länsgemensamma strukturer för
arbete etablerats och anpassningar har skett för bättre följsamhet mot
överenskommelser och riktlinje i såväl rutin som SAMSA IT-tjänst. Anpassningar
har skett och rutiner tagits fram för Covid-19. Ny riktlinje för SIP har beslutats och
utveckling påbörjats för att stödja ny riktlinje.
Användarvänlighet för gemensamma förutsättningar för digitala möten har gjorts
och resulterat i att över 90 % av samordnad vårdplaneringsmöten genomförs
digitalt med Skype och upp till 90 möten kan bokas/dag.
Gemensam utgivning eTjänstekort involverar 20 gemensamma utgivningskontor
spridda över Västra Götaland. Gemensamt ges Ca 9000 nya SITHS kort ut per
år.Under året har ett omfattande arbete för uppdatering av certifikat skett från
SITHS till SITHS eID utifrån nationella krav för säkerhetshöjande åtgärder. Tidigare
släpande fakturering är genomförd och nu ikapp.
Beslut: SITIV godkänner verksamhetsberättelse GITS 2020 och tackar Linn och
GITS medarbetare för gott arbete.
4.2. GITS Verksamhetsplan 2021
Linn föredrar verksamhetsplan. Se bifogad presentation/Dokument
Ett stort fokus kommer vara på FVM framöver och SITIV behöver kopplat till detta
se över GITS långsiktiga mål och plan framöver
Beslut: SITIV godkänner verksamhetsplan GITS 2021.

5. Välfärdsteknik
Välkommen Adam Krantz
Adam föredrar förslag till uppdragsbeskrivning – Välfärdsteknik i samverkan
Diskussion:
Viktigt att Göteborgs Stad involveras i arbetet då de har mycket erfarenhet och
genomfört arbete i frågan. Ann-Charlotte Järnström och Ann-Marie Schaffrath tar med
sig frågan om hur kommunerna direkt involveras i arbete samt hur styrning och ledning
sker eller eventuellt delegeras.
Lisabet: Viktigt med förankring
Thomas: Bra att vi gör detta gemensamt, komplettera med en tidplan för arbetet framåt
Tore: Kanonbra
Ann-Charlotte: Blir det ett erbjudande till kommunerna? Adam: Ja
Helena: Påminner om det gedigna arbete som är gjort tidigare att ha med sig in i
kommande arbete
Karl: Andra regioner börjar försöka göra detta som vi gör
Beslut: SITIV beslutar att genomföra uppdrag enligt förslag, och påbörja
projektplanering, budgetering och tillsättande av resurser. SITIV utser ACJ och AMS till
projektägare och ber dom genomföra enligt förslag och beskrivna önskemål

6. FVM
Informationspunkt
Ann-Marie informerade om att det pågår dialog inom FVM och med Cerner om
tidplanen där delar av arbetet ligger efter plan.
Ann-Charlotte informerade om att arbetet har kommit igång i kommunprojektet. Pågår
omfattande arbete med design av Option 1 tillsammans med Cerner. Option 2 och 3 är
försenade, vilket innebär konsekvenser för bl.a Lerum.
Det pågår arbete med omplanering av införandeplanen utifrån 4 scenarios. En
analysgrupp arbetar med frågan. En kommunrepresentant kommer också att ingå i
avtalsgruppen.
Det är ett stort arbete med att få 49 kommuner med i arbetet och inse omfattningen.
Inom kort kommer scenarierna att kommuniceras, dock ännu ej klart hur
kommunikations ska genomföras.
Viktigt också att få till en samdesign av lösningen för att uppnå visionen med FVM.

7. FVM – Bemanning från GITS
Johnie Berntsson/Linn Wallér sammanfattar underlag. Se bifogat dokument.
Karl: Bra uppdragsbeskrivning som även innehåller option 1,2 och 3. Beslut innebär att
allt taktiskt och strategiskt arbete för utveckling av samverkan inom GITS stoppas.
Beslut: SITIV beslutar att ställa sig bakom förslag att bidra med 80% av Funktionsledare
i FVM-arbetet enligt bifogat underlag.

8. Avsiktsförklaring – Utveckling av välfärdens digitala infrastruktur
Gästföreläsare Patrik Sundström. Informationspunkt
Patrik Sundström föredrar hur SKR ställer om för att arbeta med samverkan i digitala
frågor. ”I Sverige är vi bättre på att hantera fysisk infrastruktur tillsammans men inte
den digitala infrastrukturen, vi saknar långsiktig planering för digital infrastruktur, borde
planera som vi gör för annan infrastruktur som har upp till 20 års planer.
Sammanfattning av målsättningen:

Diskussion:
Helena: Vilka samarbetsområden kommer SKR att prioritera? Patrik: Inte fastställt men
eLegitimationer och Säker Digital Kommunikation är 2 områden med stora möjligheter
till samordning. Detta vill han förankra med regioner och kommuner innan det fastställs.
Exempel på områden som skulle kunna samordnas, observera att listan inte är fastställd:
• Digitala möten
• Digital post
• Tillgång till grunddata
• SDK – Säker digital kommunikation
• Kontaktuppgifter invånare
• eLegitimationer
Patrik vill ta fram en gemensam plan för samordningsområden för Sverige
Carina: Hur förhåller sig SKR till DIGG´s arbete? Patrik: SKR arbetar nära DIGG på flera
nivåer.
Ann-Charlotte: Skickar med en önskan/uppmaning att det låter mycket bra och om SKR
kan hjälp staten att samordna sina organ så kan vi i kommunerna hålla ett högre tempo i
digitaliseringsfrågorna.
Viktigt att också ta hänsyn till och samarbete med regional samverkan och inte
gentemot respektive organisation samt att även på nationell nivå hålla gemensam
dialog mellan kommun och region.
9. Slututvärdering Infosäk 2020
Tore Johnsson föredrar. Se bifogad presentation
Redogör för utfallet av informationssäkerhetsutbildning.

Tore bjuder in till webbinarium för dialog om hur vi kan jobba vidare med finansiering då
MSB inte fortsatt kommer att finansiera utbildningen.
10. Handlingsplan DA-rådet
Tore Johnsson föredrar. Se bifogad presentation
11. Nästa möte
Korrigerade mötestider - 22/9 → 29/9
12. Övriga frågor
N/A
Förslag på frågor till kommande möte/Logg
- Status öppna data – Tore Johnsson
- Utredning “Smart region Västra Götaland” – Tore Johnsson
- Organisation för SITHS - Hur gick det med federationen?
- Uppdatering SDK (Johnie´s anmärkning, Åsa Holmlund och PL inbjuden)
- FVM uppdatering – stående punkt

