Tidsbestämda punkter
 13:30 – 14:30 Information och dialog: Mats Petersson och Marika Byrd från Styrgrupp
Hjälpmedel
 15:00 – 15:30 Vårdplanering via video: Susanne Lundblad och Fredrik Sargren, samt
representant från Eksjö kommun
Samt, med utgångspunkt från tidigare möten (preliminärt)
 Föregående minnesanteckningar
 E-hälsorådets uppdrag
 Cosmic Link och Cosmic Messenger
 Förstudien för journalen via nätet för kommunerna i Jönköpings län
 Nytt/på gång kring nationella tjänster
 Information om varandras pågående arbeten
Anteckningar från möte med e-hälsorådet 2017-05-10
Närvarande: Carina Helgesson Björk, Helena Glemdal Bergkvist, Anette Peterson, Sven-Åke Svensson,
Tomas Johansson.
Föregående minnesanteckningar: Inga utskickade
E-hälsorådets uppdrag: Inskickat till Reko och beslut väntas under nästa vecka
Nationella tjänster: Dialog angående hur kommunerna ska representeras i Inera gällande den
framtida utvecklingen.
Information och dialog med Styrgrupp Hjälpmedel. (Mats Petersson och Marika Byrd)
Samverkan mellan denna styrgrupp och e-hälsorådet behövs, hur går vi vidare?
Hjälpmedelsteknik kontra välfärdsteknik? Central hantering av utrustning i framtiden?
Införandet Cosmic Link och Messenger: Införandet löper på och verkar fungera ganska bra.
Regionen tittar på detta med behörighetshanteringen, supporthanteringen och logghanteringen.
Tjänsteavtal ska fram. 1 juli stängs Meddix. Medskick till alla organisationer, detta har hanterats
jättebra !!
Information om varandras pågående arbeten: Laget runt med diverse information.
Vårdplanering via video: (Susanne Lundblad och Fredrik Sargren)
Ett antal olika organisationer har varit inblandade. Bakgrunden är SKL projektet ”Flippen”
Eksjö vårdcentral initierat tankarna. Tjänstedesignresa kom fram till videomöte.
Se bifogat presentationsmaterial.
Tillagt efter konversation mellan Carina Helgesson Björk och Carina Hellström 2017-06-27:
eHälsorådets ser positivt på samordnad vårdplanering via video. Ett ReKo-beslut behövs som ger
inriktningen att vårdplanering via video är huvudvägen i vårt län. eHälsorådet ser fram emot ett
uppdrag i ärendet.
Förstudien för journalen via nätet för kommunerna i Jönköpings län
Steg 1 utan djupstudie av IT arkitektur, lämpligen i steg 2.
Personer från kommunerna behövs för förstudien, helst före sem.
Nästa möte 6/9 från klockan 13:00 och den 7/9 heldag. (Prel. Studiebesök Göteborg)

