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Journal Via Nätet – kommuner skolhälsa
Inga Jonsson Eriksson rapporterar tillsammans med Johanna Bergman, samordnare av länets
skolchefsmöten, som också deltar idag. Bengt-Olov redogör för de träffar som genomförts
med representanter för skolhälsan, skolchefer och elevhälsan. Man är väl införstådd med
nyttorna men ser även vissa risker. Frågor om anteckningar har kommit upp kopplade till
kompetens och ansvarsområden, och vilka sökord som visas i JVN etc. Önskemål har
framförts att detta bör riskbedömas och att man behöver hitta fungerande lösningar så att
personal och ungdomar blir trygga. Riskanalys behöver göras enligt relevanta krav/områden.
Diskussion om ifall en gemensam riskanalys ska göras med representation från samtliga
kommuner. Historik av tidigare anteckningar bör ej visas. Viss oro hos medarbetare och

chefer finns, inga konstigheter dock. Detta jobbas vidare med i projektdirektivet. Inga nämner
att dessa frågor är kända från andra verksamheter där anteckningsmallar och rutiner har
kunnat anpassas. Diskussion om förankring och hur man bäst går vidare och i vilket eller
vilka forum beslut om fortsatt införande fattas. Carina Helgesson – Björk föreslår att Ola
Götesson behöver tillfrågas angående politisk förankring, Ola kan ta med sig detta till PKS,
Primär Kommunalt Samverkansforum för att få beslut om förankring och genomförande.
Detta har redan tagits upp i ReKo där man är positiv, men inget har beslutats. Formellt beslut i
ReKo behövs om att gå vidare enligt projektdirektivet. Beslut: Thomas Tryggvesson tar upp
detta med Ola Götesson för beslut och politisk förankring. Johanna Bergman tar med denna
punkt för beredning inför kommande ReKo. eHälsorådet behöver få tillgång till
projektdirektivet via mejl och få möjlighet att lämna synpunkter. Inga skickar
projektdirektivet till Thomas T och Helena B som ombesörjer utskick och hantering av
eventuella synpunkter. Synpunkter senast nästa vecka, inför att ärendet tas upp ReKo 5/6 och
att det dessförinnan tas upp i beredningsrådet 29/5.

Link2
Rapport från Helena om att Cambio varit på besök i Region Jönköpings län för en
utvärdering. FS, ITC och olika verksamheter har besökts. Wetterhälsan, Medicin och
geriatrikkliniken på Ryhov, Medicin och geriatrikkliniken i Värnamo samt Jönköpings
kommun besöktes 13:e och 14:e maj. Responsen efter uppgraderingen till Link2 har varit
övervägande positiv, men en hel del frågor och synpunkter framfördes. Dessa områden tas
omhand av Cambio och nya utvecklingsärenden har skapats för framtida utveckling av Link.
Cambio genomför motsvarande besök hos flera Cosmic-kunder som använder Link2.

Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Thomas rapporterar från träffar med vårdsamordnare. Erika Kyhlberg och Karin Mann har
tagit tag i att få bättre genomslag i att genomföra digitala vårdmöten. Informationen har
spridits genom vårdsamordnare, och bland annat har en minimerad utbildning och
informationsaktivitet genomförts under maj månad, med information om hur digitala
vårdmöten fungerar både tekniskt och i praktiken, vilket varit väldigt lärorikt och uppskattat.
Google Chrome fungerar inte alltid tillsammans med Cisco-Meeting vilket förklarar vissa av
det tekniska problem som förekommit hittills. Dessa informationsträffar genomförs under de
kommande veckorna för att samtliga vårdsamordnare ska få samma information, och för att
komma runt de tekniska bekymren. Det är bra att detta område tagits om hand och fortsatt
uppföljning och genomgång är viktigt framöver för att implementeringen och att antal
digitalar vårdmöten kan fångas för att följa siffrorna. Helena Blom Håkansson och Sven-Åke
Svensson ska ta reda på vilka möjligheter som finns för att fånga statistik över hur många
digitala vårdmöten som genomförs.

Handlingsplan för eHälsa
Rapport och återkoppling från de besök som Thomas Tryggvesson och Helena Blom
Håkansson gjort i strategigrupperna. Synpunkter från de olika grupperna sammanställs efter
besök i samtliga grupper. Sven-Åke föreslår att nytt grepp tas inför 2020, och hur de områden
som är aktuella fångas, samt att grupperna får redovisa 2019 års resultat, med tillägg av vilka
områden som är aktuella framöver inom de olika strategigrupperna. Bengt-Olov undrar om
området tagits upp bland socialcheferna. Enligt Carina har tid för detta ej funnits. Dessa
frågor bör kunna tas med i fler forum bla styrgrupp för gemensamma eHälsotjänster och
därefter kan diskussion tas om hur man kan ta detta vidare. Återrapportering vid mötet i
eHälsorådet 6/9 då även fortsatt diskussion tas utifrån de synpunkter som kommit från
strategigrupperna så att behoven kan fångas inför 2020 års handlingsplan för eHälsa.

Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Tomas Johansson, Vaggeryds kommun närvarar ej vid dagens möte.

Aktuellt om Messenger
Helena Blom Håkansson rapporterar kort om att ansvariga för Messenger förberett inför
preliminär start 3-4 juni av pilottest av funktionsbrevlåda inom specialistsjukvården. Om det
är OK att jobba enligt planen kan ITC konfigurera funktionsbrevlådan samt behörigheter
pilottesten kan starta. Manual/beskrivning finns och har förmedlats till berörda på
medicinkliniken, som är informerade om läget. Om rutin för bevakning kan säkerställs så att
inga ärenden blir liggande under sommaren är detta OK. Viktigt att rutin finns under
sommaren så att detta kan rulla på enligt ett säkert sätt. Helena Blom Håkansson stämmer av
med ansvariga på medicinkliniken och meddelar besked om driftstart till ansvariga.

Laget runt
Thomas Tryggvesson berättar kort om Chefsnätverk för ehälsa och digitaliseringsrådet var
inbjudet vilket gav bra diskussioner om det fortsatta arbetet.
Anette Peterson nämner om beslutet att skjuta upp införandet på grund av beroenden till andra
system(Metavision och Resistensöversikten) vilket har orsakat att införandet senarelagts.
Systemet är färdigt och fungerar ändamålsenligt men dessa beroenden behöver ha fungerande
lösningar. Tjänst för eFrikort har startats och detta gör det möjligt att i framtiden ansluta till
Nationell tjänst för Högkostnadsskydd och eFrikort.
Bengt-Olov har inte något nytt i dag.

Ungdomsmottagning på nätet
Lägesrapport lämnas av Thomas Tryggvesson. Underlag från Martina Poulsen bifogas dagens
anteckning. Om eHälsorådet behöver involveras i frågor eller annat som hänger samman med
det förlängda licensavtalet(3 månader). Inköpsavdelningen ansvar för att bevaka förlängning
etc och att det löper på. Upphandlingsprocessen pågår enligt gängse rutin, och beroende på
vilket företag som vinner upphandlingen kan detta få effekter för eHälsorådet och även
eventuella konsekvenser som ett nytt system kan medföra. Martina tittar närmare på detta och
återkopplar till Thomas, och om extra möte i eHälsorådet behövs, om det eventuellt kan bli
aktuellt att byta system. Sven-Åke lägger till sina reflektioner från Vitalis tidigare i veckan, då
det tydligt framgick att det viktiga är vilket utbud som finns i de tjänster som finns, och att en
högservicegrad finns så att tjänsten används av de den är till för, snarare än att specifika
tekniska lösningar är det som krävs. Martina berättar att en enkel utvärdering görs idag och att
ungdomarna som använt tjänsten idag får besvara några enklare frågor efter kontakt med
Ungdomsmottagning på nätet.

Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.

Nästa möte
Inga fler möten är bokade före midsommar. Höstens möten bokade enligt följande:
- 6/9 fysiskt möte
- 11/10 Skype
- 8/11 fysiskt möte
- 29/11 Skype

Vid anteckningarna Helena Blom Håkansson

