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eHälsorådet
Tid:

2017-09-22 kl 13:00-16:00

Plats:

Regionens Hus, sal C

Närvarande:

Carina Helgesson Björk, Gislaved, (ordförande)
Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
Tomas Johansson, Vaggeryd
Helena Glemdahl-Bergqvist, Region Jönköpings län
Anette Petersson, Region Jönköpings län
Carina Hellström, Kommunal utveckling
Adjungerade:
Marie Rahlén Altermark, Strategigrupp Barn och
unga

Ej närvarande:

Anna-Lena Krohn, Vetlanda kommun.
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Föregående minnesanteckningar
Inget att anmärka.
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E-hälsorådets roll och uppdrag – beslut från
ReKo, dialog om fortsatt arbete
ReKo har godkänt eHälsorådets förslag till uppdrag och
eHälsorådets ordförande Carina HB kommer med i ReKo.
En strategi för eHälsorådets arbete ska utformas, samt
handlingsplan. PKS informeras. Skolans deltagande i eHälsorådet
diskuterades i ReKo, men inget beslut fattades.
Förstärkande processtödjare motsvarande Kommunal utvecklings
representant Carina H ska utses.
Anette P återkommer inom kort med vem regionens representant
blir.
Ersättare för Anna-Lena Krohn behöver utses. Carina HB tar
detta till socialchefsgruppen.
Länkar Strategigrupperna:
Barn och unga: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43622
Äldre: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43266
Psykiatri/Missbruk: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=36673
Länk styrgrupp hjälpmedel:
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15304&nodeId=44627
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Strategigrupp Barn och unga, Virtuell
ungdomsmottagning
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Marie Rahlén Altermark informerade: Utveckling av
ungdomsmottagningarna behövs, det finns inte i alla kommuner,
och det är begränsade öppettider. Beslut har tagits i strategigrupp
Barn och unga att i samverkan utveckla Virtuell
ungdomsmottagning, för ökad möjlighet för länets ungdomar att
få stöd. Statliga ungdomsmottagningsmedel används. Therese
Rostedt, Kommunal utveckling, är projektledare. Resurs från
regionen är Fredrik Sargren och Elin Karlholt. Ungdomar ska
kunna ringa in, barnmorska och kurator svara. Vid behov av
fysisk besökstid ska det kunna ordnas. Portal är tänkt att byggas
upp: Virtuell ungdomsmottagning eller Ungdomsmottagning
online. Pilot är tänkt att starta efter nyår.
Diskussion eHälsorådet: Från regionens sida behöver man förstå
detta internt så inte ytterligare tekniska lösningar tillkommer, utan
man hittar den tekniska lösning som möter många olika behov.
Arbetet i projektet ska inte stoppas, regionen återkommer till
projektet när man gått igenom alternativen till teknisk lösning
internt och fått en klarhet i bästa lösning.
4

Information om varandras pågående arbeten
E-utvecklingsrådet
Tomas J informerar: E-utvecklingsrådet byter namn till
Digitaliseringsrådet. Gemensam upphandling av skolsystem
gjord, 8 kommuner har deltagit. Resultatet av GAP-analysen som
gjorts inför den nya lagen GDPR som ersätter PUL, har
överlämnats till respektive organisation för åtgärder. Samtliga
medlemmar utom Jönköpings kommun deltog i GAP-analysen.

Kommunal samverkan
Det stora gemensamma arbetet är upphandling av
verksamhetssystem för socialtjänsterna. Jönköping driver, övriga
kommuner är referensgrupper. Alla kommuner är med fullt ut så
här långt. Införanden enligt plan våren 2019, eventuellt hösten
2018. Chefsnätverk eHälsa kommer att arbeta med
samordningsvinster.

Digitala lösningar inom Trygg och säker-projektet
Link rullar på men rester finns som inte är utlösta t.ex. logguttag,
statistik, fakturakontroll. TLS-funktionalitet som säkrar själva
kommunikationen är påslaget i 11 kommuner. Detta ska användas
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för loggbeställning av kommunerna tills annan funktionalitet
finns, men oklarhet råder kring fråga/svar, praktiskt förfarande,
samt framtida förfaringssätt.
Helena G-B och Siv Kullberg har uppdraget från regionen för hur
loggåtkomst ska gå till: central loggfunktion eller låta
verksamheterna själva hantera. Efterfrågan på loggutdrag har
ökat. Det är inte tillåtet att bistå annan organisation med
logganalys. Mattias Bornwall och Inge Rigar arbetar med frågan,
förslag i November.
Helena H-B rapporterar på decembermötet.
Carina meddelar Tomas vilka kommuner som ännu inte fått igång
TLS.
Anette P tar hem frågan om statistikåtkomst och återkommer.
Messenger Inom Vetlanda fungerar det mycket bra, vilket bör tas
omhand och spridas. Används också i Eksjö, i Nässjö är man på
gång, men i övrigt är det trögt. Snabb rundfråga till kommunerna
tyder på att mycket av vårdcentralernas kraft går till omställning
till nytt arbetssätt samt kommande uppgradering av Cosmic vilket
gör det svårt att komma igång.

Region
Link 2, med förbättrade funktioner och anpassning till ny
lagstiftning, tidigare planerat som ”tvåstegsraket”, paketeras
istället som helhet för leverans i slutet på augusti 2018 vilket
innebär att det ska kunna vara i funktion i november 2018.
Uppgradering av Cosmic sker helgen v 43. Innebär stängning
av Cosmic. Link kommer att finnas i läskopia, dokumentation får
ske efter helgen.
Större problem: helt ny läkemedelsmodul. I Messenger är länken
kopplad till det gamla systemet. Ingen automatisk migrering av
läkemedel görs, tillsvidare kommer man att kunna se ett
mellanlager. Man försöker vara tidig med att uppdatera läkemedel
gällande personer i hemsjukvården.
Information förmedlas så tidigt som möjligt till kommuner.
Råda att ta ut nya läkemedelslistor i tid.
Informationsspridning:
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a) Via nyhetsflödet avseende Link/Messenger, som berörda
uppmanas att prenumerera på.
b) Sändlistor kommun: socialchefer, MAS:ar, chefsnätverk
eHälsa, IT-chefer, eHälsorådet.
Tomas J vidarebefordrar till IT-chefer, socialcheferna
sprider till ansvariga för inblandade verksamheter.

Förstudie Journalen via nätet för kommuner
Det har tagit tid att få kommunala representanter till arbetet, vilket
gör att det kommer att bli ett kortare arbete. Innehåll och tidplan
justeras.

Digitala samordnade vårdplaneringsmöten,
önskemål om breddinförande
Carina rapporterar: Bra erfarenheter från testet Eksjö, mycket
material och bra underlag för fortsättning. Det nya arbetssättet i
vårdplaneringsprocessen införs 15/1-2018 och kommer att
innebära stor omställning för inblandade verksamheter. Nässjö
kommer nu att göra ”generalrepetition” av
vårdplaneringsprocessen. Möjlighet till digitala mötesformer
efterfrågas för att underlätta alla professioners deltagande i
vårdplaneringsmötet. Formellt beslut saknas om inriktning
digitala mötesformer.
Fredrik Sargren och Susanne Lundblad har lämnat Underlag för
införande och spridning av ”Samordnad vårdplanering på
distans med video”. Man pekar i detta underlag bl.a. på behov av
teknisk utveckling av systemet (Acano), samt resurser för
breddinförande.
Från regionens sida klargör man att det är för tidigt att besluta om
vilket system som ska användas, Eksjö var ett test av om digitala
mötesformer fungerar vid vårdplanering. Det finns mängder av
andra mötesformer man måste ta hänsyn till vid beslut av vilket
system som ska användas. Det man möjligen skulle kunna göra är
att Nässjö även kan göra generalrepetition av digitala möten.
Regionens representanter studerar underlaget vidare, samt pratar
med Fredrik Sargren och Marita Sandqvist projektledare
vårdsamordning. Carina H bjuder in Trygg och säker-projektets
projektledare Ulrika Stefansson till kommande möte. Carina HB
kontaktar Ola G angående inriktningsbeslut. Carina H deltar i
ledningsgruppsmötet i Nässjö.
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Nationella tjänster
Ineras styrelsen fattat beslut om det nya ramverket. Styrelse och
beredningsgrupp utökas med kommunrepresentation. I
programrådet kommer 25 kommuner att ingå. Kommunerna i
länet har köpt aktier i Inera.
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Nästa möte
Arbete med det fördjupade uppdraget: strategi och handlingsplan
påbörjas (uppdragsbeskrivningar, ekonomi, projektdirektiv mm).
Regionens mall för uppdrag används som utgångsmaterial för
direktiv.
Ulrika Stefansson bjuds in.

Vid anteckningarna

Carina Hellström

