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GIS-nätverket SLL
Datum

2014-02-11

Tid

13.00

Plats

Magnus Ladulåsgatan 63A

Närvarande

Fredrik Bergengård, LSF Reg. enh. för kris och katastrofberedskap
Ingela Berggren, HSF Smittskydd Stockholm
Maria-Pia Hergens, HSF Smittskydd Stockholm
Diana Corman, SLSO Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Nils Larsson, Tillväxt miljö och regionplanering
Amy Leval, HSF Smittskydd Stockholm
Jessica Lindberg, LSF Reg. enh. för kris och katastrofberedskap
Peter Nilsson LSF Administration Säkerhet
Kée Tengblad, Trafiknämndens förvaltning
Ylva Törne, Tillväxt miljö och regionplanering
Tomas Wahl, HSF Smittskydd Stockholm

Ej närvarande

Charlotta Eriksson, SLSO Centrum för arbets- och miljömedicin
Henrik Erlandsson, Trafiknämndens förvaltning
Thomas Karlsson, Locum
André Lauber, SLSO Centrum för arbets- och miljömedicin
Göran Lord, HSF Utvecklingsavdelningen
Anna-Pia Lundberg, Locum
Helena Näsström, Tillväxt miljö och regionplanering
Lars Palmberg, HSF Vårdgivarguiden
Dan Svedén, HSF Utvecklingsavdelningen
Anders Walander, SLSO Centrum för epidemiologi och samhällsmed.
Anders Wisén, Trafiknämndens förvaltning

1

Tjänsteutlåtande angående Geodatasamverkan

Både Nils chef på TMR och Toivo Heinsoo är positiva till
Geodatasamverkan. För tillfället förs en diskussion om fördelningen av
kostnader mellan TMR och TF. Sedan går det till beslut i
landstingsfullmäktige. Nils hoppas att detta sker under våren eller
åtminstone innan sommaren.
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Nils har även träffat en jurist på SKL och diskuterat kring av vem och hur
data får användas. Om SL betraktas som ett vinstdrivande bolag, blir det då
problem att använda data? Juristen skulle återkomma, men det borde inte
vara problem för TF att använda data.
För KI är det dock stopp, däremot finns en samverkan mellan universitet
och högskolor som finansieras av Vetenskapsrådet. Via denna samverkan
kan KI använda delar av data.

2

Support

Det är bra om det finns någon slags support. T.ex. en person som kan hjälpa
folk som har problem.
Tanken är enligt Nils att det skall finnas en sådan person/funktion inom
landstinget. Troligtvis hos TMR.

3

Licenser/Program

Göran Lord på HSF hade inga giltiga licenser.
Licenser går att köpa via SLL IT. De två stora programmen är MapInfo och
ArcGIS.
Vilket program är bäst? Beroende på datamängd? För sällananvändare?
Åsikterna gick isär, men till stor del har det nog att göra med vilket program
man börjar använda.
Nils använder en plugin till Adobe Illustrator som heter MAPublisher.
Finns det möjlighet att TMR samordnar licensfrågan? Nils önskar att så
sker. Kanske är det så att det kan införskaffas en Enterprice-licens för
landstinget?

4

Förstudie hos Trafiknämndes förvaltning

TF håller för närvarande på med en förstudie om GIS för att ersätta deras
nuvarande system SL-GIS. Detta skall vara anpassat både för sällan- och
ofta-användare.

5

Postnummer, övriga områden

Postnummer finns inte i Geodatasamverkan. Däremot finns andra
områdesindelningar. Basområden (ca 1300 st), planområden (ca 240 st)
och kommuner/stadsdelar. Med hjälp av en korrekt adress kan man då
plotta in varje observation i respektive område.
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Minnesanteckningar

Beslöt att Tomas skickar minnesanteckningar till Nils för utläggning på
Kartportalen.

7

GIS i praktiken

Diana, Kée och Tomas berättade och visade några av de saker de jobbar
med. Power Point-filer bifogas.

8

Områdesdatabas

Områdesdatabasen kan användas för att koppla individer till områden.
Kontakta Nils vid intresse för att få behörighet.

9

Kartskikt över vård i SLL

Diskussion om att det borde finnas kartskikt över all slags vård inom
landstinget, eller åtminstone aktuella listor. Detta borde skötas centralt av
HSF som har koll på alla avtal, eller varför är det inte möjligt att plocka ut
det från EK? Dvs, att via EK söka all vård av typ X och få en aktuell lista.
Beslöt att Tomas pratar dels med Göran Lord och även tar detta via sin
avdelningschef och för fram det till HSLG.

10 Fler intressenter i gruppen?
Beslöt att Tomas kollar om Vårdguiden och EK har intresse av att ingå i
denna grupp.

11

Nästa möte

Inget nästa möte inplaneras. När Nils hör något på TJUT-fronten eller om
det dyker upp något annat så får vi höras via mail och kalla till nytt möte
när det behövs.
// Tomas Wahl

