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1) Uppdragshandling e-råd
Representanterna hade inga invändningar utan godkände den skrivning som presenterades på mötet.
Vissa ändringar var gjorda efter input från föregående möte.

2) Dela Digitalt
Verktyget Dela Digitalt förevisades. Kan användas för att hitta information om vilken projekt man än
vill ta sig an. Deladigitalt.se.

3) Systemkartan, ett kommande verktyg för översikt
Verktyget ”Systemkartan” visades. Systemkartan ska användas för att få en överblick över
kommunens egna system och att man kan få information om hur det ser ut i andra kommuner i
Sverige. Plattformen kräver inloggning och tillgången till systemkartan är 10 representanter per
kommun.
Nätverket anser att det är väldigt bra att ha samlat på ett ställe. Bra att verksamheterna kan fylla på
själva.

4) Digitaliseringssnurran
Verktyget Digitaliseringssnurran förevisades. Digitaliseringssnurran är ett verktyg som man kan
använda sig av för att skapa bra underlag för digitaliseringsinsatser.
Nätverket hade många reflektioner. Det är ett bra verktyg men vi behöver bli bättre på att analysera
vem som faktiskt behöver ha den digitala tjänsten. Det finns en rapport framtagen av bl.a. Trollhättan
och Munkedal angående tillsyn med kamera som visar på både fördelar och nackdelar. Länk till sida.

5) Finns digitaliseringsstrategi och/eller strategi för e-hälsa i din
kommun?
En diskussion angående hur det ser ut i kommunerna gällande digitaliseringsstrategi och
välfärdsteknik. I flera kommuner håller man på att ta fram en kommunövergripande
digitaliseringsstrategi och det är flera kommuner som har en strategi för välfärdsteknik som gäller för
vård- och omsorg och socialtjänst.

6) Återkoppling från Eva Adriansson om testbädd
Eva informerade om Trollhättans kommuns testbädd, ett område i verklig miljö där man testar saker
på brukare, anhöriga och personal i skapt läge.
Erfarenheter från testbädden är att det är mycket som handlar om att få en bättre struktur då det oftast
är den som är bristande. De testar bl.a. inköpslistor, sensorer i golv m.m. Man jobbar även med
”skuggning” av personal för att identifiera förbättringsområden.

7) SIV (System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik)
En kort genomgång av det pågående projektet för SIV som drivs av VästKom. SIV ska vara en
regional drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik. I slutet av 2019 kommer man troligen ha en
finansieringsmodell och ett förslag till kommunerna att ta ställning till om man vill ansluta sig eller
inte.
Nätverket ser klara fördelar med att kunna ha det centralt så man få bättre hjälp med införande t.ex.
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8a) SAMBI, Efos och 2FA
På begäran så informerade Sara om hur SAMBI, Efos och 2FA hänger ihop. Eftersom Efos inte längre
är aktuellt så innebär det att vår nuvarande SITHS-lösning bl.a. måste ha stöd för en högra
säkerhetsnivå för att kunna ansluta till de tjänster som SAMBI erbjuder. Inera jobbar i dagsläget att
höja säkerhetsnivån till LoA3. Med vårt mobila arbetssätt kommer vi behöva lösningar för 2FA och
här kan vi behöva utbyta en del erfarenheter med vad som funkar bra respektive dåligt.
Här kan ni läsa om den nyhet som Inera presenterade efter mötet.

8b) Tvåfaktorsinloggning, HSA katalog, Administration av säkerhet i Ehälsa
I en diskussion angående SITHS framkom det att Inera inte längre erbjuder kurser i HSA-katalogen
längre. Det blir problematiskt när det är ett krav att den som administrerar HSA-katalogen behöver
utbildningen. CG lyfter detta till Inera.

9) Laget runt
Många funderingar runt FVM. Hur ska man upphandla framöver? Om vi ska upphandla behöver vi
kravunderlaget som använts i upphandlingen för FVM. Vi vill ha bättre kännedom om vad som ingår i
de olika optionerna. Vilka funktioner kan man förvänta sig att man får i Millenium?
CG lyfter frågan till Projektledare FVM Ann-Charlotte Klarén för VästKom.
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