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Anteckningar – Digitaliseringsrådet 2018-10-23, möte 22
Närvarande
Tore Johnsson
Valter Lindström
Fredrik Nilströmer
Rose-Mharie Åhlfeldt
Lars Lindsköld
Karl Fors

VGR, samordnare Regional Digital agenda
VGR, Koncernstab regional utveckling, Skype
Boråsregionen
Högskolan Skövde, docent informationssäkerhet
VGR, E-hälsoenheten, digitala röntgenbilder, Skype pkt 1-8
VästKom, Länssamordnare, samordnar styrgruppen SITIV för digitalisering,
pkt 1-10
BGR, IT-nätverk, pkt 1-7
Länsstyrelsen
VGR, Regional bredbandssamordnare

Erik Behm
Margareta Rothell
Eric Åkerlund

Adjungerade
Ann-Christin Helgegren
Fredrik Eriksson

VGR, assistent
Konsult Knowit

Förhinder
Ante Baric
Kenny Stolpe
Sara Herrman
Johan Kjernald

Göteborgs Stad
VGR, Kommunikatör DA
Fyrbodals Kommunalförbund
Göteborgsregionens Kommunalförbund

Ansvarig

Ärende

Alla

1. Status runt bordet
Margareta informerar bl a om att Länsstyrelsen förmodligen kommer
att välja samma leverantör för öppen data som VGR och
kommunerna har valt.
Rose-Mharie påminner om att Skövde Högskola ordnar
Informationssäkerhetsdag 24 oktober.
Karl redovisar bl a att Västkom tagit ett politiskt beslut för att komma
igång med en kraftsamling kring digitalisering, vilket bl a innebär att
Västkom finansierar en extra e-samordnare och ska rekrytera
motsvarande fem tjänster för arbetet med FVM.
Fredrik informerar om att arbete pågår för att få igång ett program i
Borås.
Erik informerar om arbetet på Lindholmen.
Lars informerar om:
-

Dagar om lagar 8-9 november på Nya varvet www.sfmi.se

-

Konferens som genomförs av The European Institute For Innovation
Throug Health Data 19-20 november i Göteborg https://www.ihd.eu/index.cfm/events/annual-conference-2018/programme/

-

DigIt, som Universeum genomför riktat mot klass 5 https://vgregionmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/larli9_vgregion_se/EbHs_RyWGRlEr
SIWYC8Zv2kBxk090AxnEgPMJ1MAoJJwEw?e=E23d0Z

-

Digitalisering och styrning är en intressant bok, där bland annat Lars
bidragit. Finns på https://www.studentlitteratur.se

Åtgärd
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- Projektrapporten ”AI och machine learning för beslutstöd inom hälsooch sjukvård” https://vgrblogg.se/utveckling/2018/06/28/ai-rapportenfinns-nu-i-tryckt-version/

Tore Johnsson

2. Minnesanteckningar
Diskuteras vad redovisningar i andra konstellationer ska utgå från –
ppt-bilderna eller minnesanteckningar. Förslagsvis ppt-bilderna,
eftersom de är mer utformade för presentation.

Tore Johnsson

3. Förslag på uppdaterad presentation av rådet
Tore har uppdaterat och kompletterat den presentation som finns
och visar resultatet. Synpunkter lämnas på att vissa bilder innehåller
för mycket text. Ann-Christin får i uppdrag att revidera och dela viss
information på två bilder. Efter revidering läggs bilderna på Alfresco,
så att alla i rådet kan använda dem vid behov.

Valter
Lindström

Ann-Christin
publicerar
anteckningarna
från möte 21.
Ann-Christin
reviderar enligt
framförda
synpunkter och
lägger på
Alfresco.

4. Rapport om Infosäk 2020
Se även utsända ppt-bilder.
Block 5 av utbildningen är genomfört. Ett block samt avslutningen
återstår. Kursen slutar 22 januari 2019. Dagen efter börjar nästa kurs
och till den finns det platser kvar. Valter uppmanar alla att göra
reklam, så vi får en full kurs.
Verktygslådan är i princip klar. Det som kvarstår är förslag/handlingsplan för hantering av kraven i NIS–direktivet, där man inväntar
en instruktion från MSB. Enligt uppgift ska den komma i november.
Det konstateras att kommunerna inte har varit intresserade av att
utnyttja erbjudandet från Combitech. Ett möte är inplanerat 26
oktober, för att försöka öka intresset. Rådet diskuterar olika tänkbara
anledningar till det låga intresset och förslag på hur vi kan öka
attraktiviteten.
MSB deltog som åhörare vid block 5 och gav positiva signaler.
Eventuellt kan det innebära att de tar initiativ för likande insatser.
Den 24 oktober har Valter möte med SKL, men det är oklart vad de
har för önskemål med detta möte.
Rekrytering av ersättare behöver påbörjas. Valter presenterar förslag
på förteckning över vilka arbetsuppgifter som ingår. Den
informationen kan komplettera utkastet till annons.
MSB deltog vid block 5 och lyssnade av. Tog det väldigt positivt.

Tore Johnsson

5. Vår aktivitet: ”Digitalisering i människans tjänst”
Diskuteras olika delar av denna dag. Datum 2 april kvarstår. Det finns
delade åsikter om lämpligheten att dela dag med GREAT. I hur stor
utsträckning är målgruppen gemensam? Ska vi göra en
heldagsaktivitet och samtidigt dela ut digitaliseringspriset?
Diskuteras innehållet i arrangemanget. Tore noterar förslag till
programpunkter. Diskuteras också hur inbjudan ska gå ut och hur
programmet ska presenteras, för att nå avsedd målgrupp på ett bra
sätt.
Diskuteras önskvärda prisutdelare. Se nedan om digitaliseringspriset.

Arbetsgruppen
presenterar
förslag till
inbjudan vid
nästa
sammanträde.
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Tore, Erik, Karl och Ann-Christin får i uppgift att arbeta vidare med
inriktning heldag som innehåller dels plenum och dels två spår samt
prisutdelningen.
Tore Johnsson

6. Vilken digitalisering vill vi ha?
Tore presenterar förslag på bild. Synpunkter framförs.
Tips:

Ann-Christin
redigerar bilden
utifrån lämnade
synpunkter.

Ashkan Fardost är en intressant föreläsare. Se
https://www.youtube.com/watch?v=AAcPLy_fLlU
Det går en reklamfilm på TV nu, som är belysande om
informationssäkerhet:
https://www.youtube.com/watch?v=7Sby5m1KneE
Fredrik
Eriksson

7. Förstudie Öppna data
Fredrik går igenom vad som gjorts och vad som planeras. Se utsända
ppt-bilder.
Karl informerar om att på Västkoms hemsida finns möjlighet att
grafiskt publicera respektive kommuns genomförandegrad.
En enkät ska skickas till kommunerna. Lars och Rose-Mharie är
intresserade av att få ta del av svaren, för att analyser ur det
perspektiv de arbetar med.
Planerade aktiviteter diskuteras och rådet lämnar synpunkter.
Referensgruppsmöte är planerat till 21 november klockan 13.00 på
Hotel Eggers. Kallelse har ännu inte skickats ut. Tore tar gärna emot
e-postadress till lämpliga deltagare.

Valter
Lindström, Karl
Fors, Fredrik
Nilströmer

8. Årets digitaliseringspris

Tore Johnsson

9. Presentation av den färdiga filmen om Tim

Arbetsgruppen redovisar utkast till utformning. Rådet lämnar
synpunkter. Valter noterar synpunkterna. Förslaget redovisas utifrån
lämnade synpunkter och lämnas därefter till kommunikatör för slutlig
utformning.
Tore visar den svenska version av Tim-filmen. Diskuteras olika delar
kring översättningen och att Regionala Digitaliseringsrådet ska vara
avsändare.
Tore skickar länken, som ännu är låst, till alla i rådet och alla
återkommer med sina ev. synpunkter.

Fredrik skickar
tänkta
enkätfrågor till
alla, som
återkommer med
synpunkter
Alla skickar
förslag på
deltagare i
referensgrupp till
Tore.
Arbetsgruppen
redigerar utifrån
lämnade
synpunkter.
Tore skickar
länken till filmen
till alla.
Alla återkommer
med synpunkter.

Gruppen som arbetat med filmen tar ställning till synpunkterna och
gör relevanta korrigeringar.
Karl Fors

10. Senast nytt om Framtidens vårdinformationssystem
Karl informerar om att en leverantör har överklagat beslutet. Ärendet
kommer att hanteras av Förvaltningsrätten i Falun pga kö i Göteborg.
Programmet går igång oavsett hur utfallet blir. Karl redovisar lite
kring kommunernas arbete.
Rose-Mharie informerar om en som arbetar på Skövde Högskola kan
dels bidra med nyttig input och dels kan använda arbetet för fortsatt
forskning. Lars för denna information vidare till projektet.

Lars informerar
FVM-projektet
om möjligheten
med samarbete
med forskare.
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Tore informerar om att arbete pågår med att starta nationell
digitaliseringsforskning och att detta ska presenteras i Stockholm 28
november. RUN är engagerade i detta.
Tore Johnsson

11. Kommunikationstjänst
Detta finns redovisat i dagens ppt-bilder och exemplifierat med
”Uppkopplad kommun”. Tore ställer frågan om digitalsieringsrådet
ska arbeta med.
Rådet beslutar att i nuläget engagerar vi oss inte i detta.

Tore Johnsson

12. Gemensam drift – strategi
Inget nytt att rapportera.

Tore Johnsson

13. Nästa möte
Nästa möte är den 20 november i Borås Kongresshall,
Akademiplatsen 2. Kallelse är skickat i Outlook.

Ann-Christin Helgegren
Mötessekreterare

