Digitaliseringsrådets tredje möte 8 september 2016.
Södra Hamngatan 37-41. Lokal: Djurö.

Minnesanteckningar från dagen.

Deltagare:













Tore Johnsson, VGR, Regional Digital agenda samordnare
Eric Åkerlund, VGR, Regional bredbandssamordnare
Erik Behm, BRG, IT-nätverk
Maria Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund, e-samordnare.
Rose-Mharie Åhlfeldt, docent informationssäkerhet, Högskolan Skövde
Lars Lindsköld, VGR e-hälsoenheten, digitala röntgenbilder
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund
Johan Kjernald, GR kommunalförbund
Karl Fors, Västkom, Läns IT samordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering
Ante Baric, Göteborgs Stad, Digitaliseringsansvarig
Ej närvarande:
 Karina Alburg, Länsstyrelsen, Borås, Landsbygdsstödsansvarig bredband
 Joakim Svärdström, Kommunalförbundsdirektör, Boråsregionens Kommunalförbund
 Kenny Stolpe, VGR, externa relationer

Agenda


Tore hälsade välkommen och gick igenom agendan;
o Minnesanteckningar från senaste mötet
o Aktiviteter som pågår hos oss, bordet runt
o Den regionala digitala agendan. Digitaliseringsrådet på webben.
o Lite ny statistik
o Upphandling nyttorealisering. Upphandlingsgrupp behövs.
o Aktiviteten ”Digitalisering i människans tjänst”, när, var och hur?
o Lunch kl 12.00, Grand hotell Opera
o Offentliga rummet 2018
o Grupparbete 1, informationssäkerhetsprojektet,
o Grupparbete i två grupper
o Redovisning i samlad grupp. Skriv in direkt i dokumentet.
o Hemläxa tills nästa gång?
o Grupparbete 2, start av nyttorealisering, känna på ämnet
o Våra planer för hösten, tidplan

Logg över arbetsupgifter
Område
Omvärldsbevaknings
enkät
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Uppgift
Fråga DA-rådet om
det finns något

Ansvarig
Utskick från Tore.
Resp person som
kan svarar.

Tidplan
Redovisas vid nästa
möte.

Synliggöra deltagarna
i gruppen på VGR´s
hemsida?
Aktiviteten
”Digitalisering…”
Offentliga rummet
2018

Avrop
Nyttorealiseringsstöd
Projektet
Handlingsplanen

Projektet utvecklas

Rummet blev olidligt
varmt

område resp person
kunde hantera.
OK från deltagarna.

Fortsätta fundera på
fler programpunkter.
Tore har ett först
telefonmöte med
SKL. Återkopplar
sedan till Karl och
Ante.
Göra färdigt
underlaget.
Nyttorealisera
projektet
Förenklad
nyttorealisering samt
prioritera områden
Sammanställa
grupparbete och bef
grupp fortsätter.
Tore måste hitta
annat konf rum för
våra heldagsmöten

Tore

Läggs ut V39

Tore

Fortsätt diskussion
på nästa möte
Nästa möte vet vi
hur det gick….

Tore

Tore
Rådet

Skall ut snarast efter
29 september.
Okt-dec

Rådet

Okt-Dec

Tore sammanställer
och kallar till möten
innan nästa möte.
Tore

Redovisning nästa
möte
Från Södra
hamngatan 37-41 till
något annat tills
nästkommande
möten

Genomgång minnesanteckningar
Tore gick igenom minnesanteckningarna. De finns nu på VGR´s hemsida under regionutveckling,
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur/Digitalagenda/ inkl dagens
presentatiner. Digitaliseringsrådet ser gärna att anteckningarna kommer ut så snart som möjligt
efter mötet. Och man gärna såg en tydlig logg/göra lista över saker som beslutades att
genomföra och av vem tills när. Detta försök till detta införs på nästa mötes anteckningar. I
övrigt var de ok.

Status laget runt inom Digitaliseringsrådet
Som ett led i att lära känna varandra bättre och vi har fortfarande några som inte träffats
tidigare gjordes en rejäl laget runt presentation. Sammanfattning nedan. Uppenbart har vi olika
nätverk och olika kompetenser som verkligen kan hjälpa oss framåt i arbetet.

Tore
Tore arbetar med flera saker samtidigt. Sammanfattningsvis gäller det följande;
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1. Projektet för ökad Infosäkerhet och mer öppen data inkl ”grundbulten” kompetenshöjning
fortsätter utvecklas. Avrop av nyttorealiseringsstöd måste ske. Möte med Inköp per telefon
den 19 september.
2. Möte med Regionarkivet den 12 september 2016. Varför kan de inte hantera långsiktig
informationsförsörjningen för alla i VG-län? Slutarkiveringen främst.
3. Förutsättningar för digitala integrationer är bra med befintlig teknikplattform men görs i liten
skala. Ca 45 av 49 kommuner och VGR har samma utrustning. Möte med Tieto inom kort.
4. Samarbete med VGR när de nu genomför en serverkonsolidering av sin IT-drift. Rejäla
professionella hallar för exempelvis backup, redundans och/eller offentligt moln. Skulle vi
haka på för kommunernas räkning? Tore vill testa detta en stund till. Tore träffar VGR´s
ansvarige Peter Lind tillsammans med Johan Kjernald den 19 septemeber.
5. Hitta aktörer inom Näringslivsområdet att umgås med på ett bra sätt. Företagarna är på G.
Andra förslag?

Erik Behm
Klusterutveckal IT-branschen och att locka nya företag till Göteborgsregionen är Eriks arbete
normalt sett.
Nordjylland Samarbetar man och diskuterar man med just nu.
Internationellt projekt med säte i Holland har börjat pratas med också. Syfte att fundera på hur
blockchain kan användas för att effektivisera verksamhet i offentlig sektor, Tore kommer att
vara med på telefonmöte på måndag för att få reda på mera. Maria berättade att Högskolan i
Skövde jobbar en del med blockchain. Handlar om tekniken bakom Bitcoin. Finesserna är
spårbarheten och den intressanta säkerheten genom det stora antalet deltagare i en
blockchain. Nya versionen av VG2020, den här gruppen bör vara mer aktiv vid framtagandet av
den. En person hos BRG, Ulrike, sitter halvtid i Bryssel, kan vara bra ingång där. Både VGR och
Göteborg stad har folk i Bryssel

Lars Lindsköld
Tydlig signal från Almedalsveckan att digitaliseringen ska nå ut till alla. Behöver ha ett möte
med något inom sjukvården som har synpunkter på detta.
Gothia forum, pragmatiska kliniska studier som belyser hur läkemedel fungerar i verkligheten,
inte bara i kontrollerade studier. Syfte att minska kostnader för läkemedel. Idag ca 1,3 Mrd
Euro per nytt läkemedel. Hämta ut information direkt ur journalerna som ger en bättre bild.
Projekt inom teledermaskopi pågår. Bilder på hudförändringar för bedömning på distans.
Ändringar i arbetssätt kan ge stora effektiviseringar.
Chalmers Agneta Ranerup, genomför en studie i hur upplever medborgarna det fria vårdvalet?
Hur erbjuda privata vårdgivare det offentligas system?
Kurs i digitalt ledarskap finns på IT-universitetet. Fredrik Svane ansvarig. Behövs fler
informatiker. Svensk förening för medicinsk informatik. Dagar om lagar 3-4 november i
Göteborg, Hotel Radisson.
Vitalis, Lars med i planeringskommittén. Kul att kunna presentera den här gruppens arbete där.
Framtidens sjukvård. Lars chef Patrik Matsson har fått ett uppdrag från ”sin” politik och ledning
att ta fram en intern digitaliseringsstrategi.
Robotisering och automatisering av vårdarbete diskuteras och testas
Förfrågan om att arrangera Medical Informatics Europé i Göteborg. Erik B kunde erbjuda hjälp
från BRG och Gotevent.
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Ante Baric
LEDA: Mobilitet inom hemtjänsten. Beskrev hur förändringsledning går till. Full
implementation nästa år. Sparar tid = pengar. Under ett år i återbetalningstid. Vinnovaansökan
hämta hem info från telefoner för tex ruttplanering och rörelsemönster. Vad tycker
personalorganisationerna om det? Säkerhetsaspekt vs personlig integritet
Stort intresse för en smart stad. Hur organisera jobbet i staden. Ante har en pers för Skola, en
strateg för omsorg inkl social. Förändringsledningsorganisation på gång med en pool
förändringsledare som kan jobba över hela staden
Stadsutveckling, byggprojekt mm pågår hela tiden.
Samarbete med London om öppna data. Ny plattform invigs internt för öppen data 12
september.
Ericsson samarbete, LORA-nät, en sändare som når hela stan. Lindholmen. Plattform för IOT.
Electricity. Science parks. Sak för regionen att vara med om de vill.
Nyttorealisering pågår redan nu. Ska användas i hela verksamheten. Till politiken i november
för beslut om genomförande under nästa år.

Siv T
Siv arbetar med projektet ”Säker kommunikation”. Direkt på nationell nivå via SKL för att få
regeringen intresserad. Näringsdepartementet involverade. Handlar om förändringsarbete,
system ska prata med varandra. Hitta nya lösningar. 11 myndigheter deltar, men man har inte
tänkt på kommunerna särskilt mycket ännu. Konstaterade att man skickar över 11 miljoner
fax/år. Detta ska minska enligt siffersatt mål. Viktigt att få med dem som är berörda.
Kommuner och landsting, hitta projekt som berör polisen mm. NPÖ viktigt verktyg för att samla
information. Bara 28 kommuner av 49 har anslutit sig till NPÖ hittills på ganska många år. Även
de landsting och kommuner som har anslutit sig använder det inte så mycket som man skulle
kunna och som vore nyttigt. Det finns dessutom ca 200 privata vårdgivare som
kommunikationen skall fungera väl med.

Eric
Bredband läget är bra. Bild i bildserie. 65.000 hushåll av 120.000 utanför tätorter har byggt
eller har beslut på byggande enbart via gamla och nya Landsbygdsprogrammet. Telia har byggt
33.000 villor i Göteborgsområdet enbart. Våra kommunala stadsnät prognosticerar att bygga
ca 50-60.000 villor tills 2020 i hela länet.

Rose-Mharie
Med på MSB stora infosäk-konferens nästa vecka, presentera KLISTER
Arbetsgrupp för att uppdatera metodstöd finns på MSB där Rose-Mharie ingår.
Utbildning inom infosäk. Forskning om journaler på nätet. Nu nationell enkät ute som ligger i
journalen. Den som går in och tittar på sin journal får erbjudande att svara på frågor. Fått in så
mycket svar i slutet av oktober hur man upplever, vad man läser osv.

Maria
Västkom beslut om resurser på hemmaplan. Startat e-råd i Skaraborg med sina 15 kommuner.
Delat upp i 5 samarbetsområden. Ansvar att ta hem frågor och redovisa dem i större gruppen.
E-rådet ska ta fram förslag på vad man ska lägga sin tid på. 1. Strategisk nivå med Digitalisera
Skaraborg för att stärka Skaraborg. Besöka nätverk för verksamhetschefer inom
kommunerna.2. Taktisk nivå . Innovationssluss Skaraborg. Kommunerna fattar att de ska jobba
med digitalisering, men de har inte resurser för det. Ny typ av kompetens behövs som inte
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finns idag. Jobbar med förändringsarbete Fånga idéer och jobba vidare med dem. Gothia
Science park mm. Kulturen ta fram utbildning i förändringsledning, att ta vara på
digitaliseringens möjligheter. Projekt på 10 Mkr. Kommunerna finansierar med tid. 3. Operativ
nivå med GAP-analysen och dess fortsättning. Nano-utbildningar. Korta små utbildningar om
infosäkerhet. Deltagarna väljer själva när de vill genomföra dem, enkelt att genomföra. Kalmar
har gjort det, liksom Huddinge och Lidingö. Utbildning som kan tas fram i rätt ögonblick när de
behövs. 2-5 minuter var under 28 tillfällen. Exempelvis, Hur använda de vanliga
dataprogrammet för maximalt säkerhet, tex Outlook.

Karl:
Joakim och Johan deltog ej. Joakim arbetar med att i Boråsregionen söker man få in ytterligare
kompetens till kontoret. Tipsa gärna om behov. Johan har idag möte med IT-chefer i GR, därför
är Johan inte här nu. Johan driver också projektet ”Dela” på SKL som lanseras i oktober.
Kartläggning av system inom landstinget. Det finns 1800 st. Det är kanske för många, men de
fungerar i sin verklighet. Svårt att ersätta med större och färre. Vill jobba mer med
välfärdsteknik, men det är inte prioriterat på ledningsnivå. Där jobbar andra länder bättre än vi.
Lars har kontakter på folk som är bra på detta. Västkom tog igår beslut på att genomföra delta i
värdskapet för offentliga rummet tillsammans med VGR och Göteborgs Stad.
Karl jobbar med struktur inom bl a SITIV-gruppen. Kommunerna vill möte VGR som en helhet.
Behöver en grupp som kan reda ut varför vissa samarbeten inte fungerar.
Karl lägger halva sin tid på 3R-upphandlingen som är ett stort, stort system om
vårdinformations och patientjournal. VGR och SLL kvar. Region Skåne var med men har akuta
problem och måste ta en annan väg. Deltar dock fortfarande inom vissa delar såsom
informationsklassning etc. Referenskrav klart tills årsskiftet.
Tydligt idag att det är mellancheferna som bromsar digitaliseringsutvecklingen. De har minst
att vinna upplever de. Medborgarna gillar däremot digitaliseringen och vill gärna ha fler
tjänster. SKL´s enkät bekräftar detta tydligt. Välfärdens kostar totalt i Sverige 450 Mrd/år.
”Resan” runt bordet bevisade att inom gruppen finns en stor kompetens inom många olika
områden. Övningen tog ca 1,5 timma. Vi borde testa om vi kunde samla upp detta i en
gemensam omvärldsbevakning på något sätt eftersom flera av oss i alla fall ägnar sig åt
omvärldsbevakning inom sitt normala gebit så att säga. Tore skickar ut en enkät där man fyller i
vilka områden man kan åta sig at dokumentera lite kring och visa länkar till saker av intresse
och ibland sammanställa på ett ”käckt” sätt till gruppen.

Den regionala digitala agendan. Digitaliseringsrådet på webben.
o

Lite ny statistik

Tore visade hemsidan så att alla skall hitta dit och kunna hämta presentationer etc från våra
möten där. Tore fick också OK på att offentliggöra allas namn på hemsidan så vi kan visa vilka
kompetenta namn som deltar och arbetar i Digitaliseringsrådet.
Tore gick också igenom EU-kommissionens senaste undersökning som lanserades 29 juni om
status gällande digitalisering inom Europa. Bilderna finns i presentationen. Sverige ligger bra
till, 3:a totalt, men är det enda land i Europa som backat i undersökningen sedan föregående
år. Och på flera områden inom det publika ligger Sverige inte bra till alls.

o
5

Upphandling nyttorealisering. Upphandlingsgrupp behövs.

Kort genomgång av avropsunderlaget för konsultstödet för nyttorealiseringsanalysen gjordes.
Digitaliseringsrådet bekräftade att vi nu kör igång detta avrop. Siv Torstensson och Lars
Lindsköld lovade delta i upphandlingsarbetet. Underlaget går ut efter RUN den 29 september.

o

Aktiviteten ”Digitalisering i människans tjänst”, när, var och hur?

Att genomföra en aktivitet vid namn ”Digitalisering i människans tjänst” tycket alla var en bra
idé. Det temat finns med både i nationella agendan och i vår regionala som mat också som en
strategi för att nå målen i vår att genomföra aktiviteter med det syftet. Vi skissade på ett
genomförande under våren. Då behöver programmet vara klart och gå ut helst före årsskiftet
ansågs det. Idéer som dyk upp var;
- Danmarks exemplet, hur gör man där på djupet?
- Ha ett test för deltagare: ”Hur digital är de?”
- Visa eBlomlådan och dess samlade resultat
- Kan vi hinna göra något eget?
- Näringslivsutveckling digitalt. Ta fram och påvisa möjligheterna
Programmet blir lite avhängigt vilken målgrupp vi vill nå. Vi borde försöka nå kommunledningar
men även näringslivsintresserade inom både kommunerna och VGR samt de inom
Länsstyrelsen. Rådet ogillade idé om en minimässa samtidigt p g a det blir för mycket på en
gång och en för stor aktivitet. VGR finansierar aktiviteten men Digitaliseringsrådet bör vara på
plats så många som möjligt. Fortsatt diskussion nästa möte. Tore fortsätter hålla i denna boll
tills vidare.

o

Offentliga rummet 2018

Senast nämndes nog, eller ev glömde Tore, berätta om planerna att Västra Götalandsregionen
tillsammans med Västkom och Göteborgs Stad skulle ansöka om att vara värdar för den
nationella aktiviteten ”Offentliga rummet år 2018 eller år 2019. Arrangemanget är Sveriges
största digitaliseringsseminarium, drar 600-700 åskådare och drivs av SKL. Värdskapet
ambuleras runt Sverige. Vore en rolig sak att med den regionala agendan tankar om samverkan
och att använda hela länets styrkor arrangera detta tillsammans. Digitaliseringsrådet tycket det
var en utmärkt och ambitiös idé. Västkom och Göteborgs Stad blev informerade om Tores
förslag i Juni och innan rådets möte hade en formell förfrågan från Regionutvecklingsdirektör
Fredrik Adolfsson gått ut till Västkom resp Göteborg Stad. Svenska Mässan och Gothia Towesr
ligger bra till för att klara ett sådant arrangemang. Det pågick senast nio olika seminariespår
samtidigt. Offentliga rummet är ”självfinansierande” men kommer att kräva en hel del
interntid från värdarnas sida. Den ev ekonomiska risk på 100.000 kr som man max ikläder sig är
VGR-regionutveckling beredd att ta. Beslutet är taget på tjänstemannanivå inom VGR
regionutveckling och RUN blir informerad inom kort. SKL tar beslut om värd 2018 den 3
oktober så vitt vi vet.

Grupparbete 1, informationssäkerhetsprojektet,
Ett arbete med att utveckla projektet tog vid. Det underlag som arbetsgruppen bestående av
Tore, Rose-Mharie, Johan och Karl tagit fram diskuterades och utvecklades i två olika
grupperingar under 1,5 timmas tid. Resultatet diskuterades sedan i samlad grupp. Alla sex
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områden hann inte riktigt att betas av men ett gediget och klokt grepp över projektet
åstadkoms. Därefter skall materialet sammanställas av Tore till en nya version som skall
fortsätta arbetas med i samma konstellation som tidigare. Lars Lindsköld erbjöd sig att delta i
den gruppen.

De två sista punkterna på agendan hanns inte med utan Tore valde att vi körde färdigt grupparbetat
ordentligt istället. De genomförs på nästkommande möten istället.
Vid anteckningarna
Tore Johnsson och Eric Åkerlund
Västra Götalandsregionen
Besöksadress: Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
Postadress: Regionens Hus, Box 1091, 405 23 Göteborg
Mobil +46 706 02 090
tore.johnsson@vgregion.se
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