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eHälsorådet
Tid:

2017-12-08 kl 13:30-16:00

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
Bengt Olov Södergren, Eksjö
Carina Hellström, Kommunal utveckling

Ej närvarande:

Anette Petersson, Region Jönköpings län
Marianne Karlsson, Vetlanda
Helena Blom Håkansson, Region Jönköpings län
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Nya medlemmar
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Bengt Olov Södergren, skolchef Eksjö, hälsades
välkommen.
Förstärkande processtödjare från regionen motsvarande
Kommunal utvecklings representant blir Helena Blom
Håkansson
Ny socialchefsrepresentant blir Marianne Karlsson,
Vetlanda.

Föregående minnesanteckningar
Inga anmärkningar.
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Förstudie Journalen via nätet för kommuner
Ett första möte har genomförts där förstudieuppdraget
presenterats och uppdrag att inhämta information fördelats mellan
deltagarna. Den pågående gemensamma kommunala
upphandlingen av verksamhetssystem påverkar. Möjligheten att
föra information till NPÖ och Journalen finns med i
förfrågningsunderlaget. Nästa möte 20171220.
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Loggåtkomst Cosmic Link kommuner
Gränsdragning lagrum: en vårdgivare kan inte bistå en annan med
att tolka loggar. Arbete med hur analys och förståelse av loggar
ska hanteras pågår. Avtal är i princip klara, men
överenskommelse om kostnadsfördelning mellan huvudmännen
behöver göras.
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Ungdomsmottagningen online
Therese Rostedt och Martina Paulsen, som kommer att efterträda
Therese som projektledare, presenterade behov och plan för
utveckling av tjänsten Ungdomsmottagning online. Strategigrupp
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Barn och unga prioriterar denna tjänst mycket högt och har fått
medel från SKL för att genomföra pilot. Medlen får användas
under nästkommande år. Grunden till arbetet är att
ungdomsmottagningarna idag inte är likvärdiga och jämlika i
Jönköpings län vad gäller t.ex. tillgänglighet, samverkan,
dokumentation, kompetens och uppföljning. Förhoppningen är att nå
målgrupper som inte vågar eller inte kan komma till den fysiska
mottagningen. Genom att nå ungdomar tidigare vinner man
mycket på sikt. Framtida utmaningar är ungdomars ökade psykiska
ohälsa och den förändring digitaliseringen innebär. De flesta unga
idag är välbekanta med den digitala arenan och många
kommunicerar och söker information digitalt. Tjänsten
Ungdomsmottagning online syftar till att öka tillgängligheten,
erbjuda kontakt med fler yrkesprofessioner, höja kvaliteten, ge
alla unga mer jämlik vård och göra ungdomen till en del i teamet,
”Var du än är finns vi nära dig”.
eHälsorådet: de funktionella kraven behöver gås igenom och
matchas mot vad som finns i befintliga tjänster, vad man kan
fånga i en pilot, vad som ligger i nästa utvecklingssteg, samt vad
som är viktigast och skapar mest värde. Ingen tvekar om att
tjänsten behövs, men befintligt IT-stöd och planerad utveckling
behöver synkas för att inte få flera olika lösningar för liknande
behov. Regionens IT-avdelning behöver kopplas till projektet.
Beslut: Kontaktperson utses från IT-centrum som deltar i
kommande projektgrupp 19/12 och nätverksmöte 16/1 för
genomgång och prioritering av funktionella krav. Ärendet tas upp
på nytt nästkommande eHälsorådsmöte, då Martina Paulsen deltar
plus ev. kontaktperson från IT.
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Projekt Digital mötesform – samordnad
vårdplanering
Anne-Mette Rønning, delprojektledare ”IT-nära” presenterade
plan för komplettering av funktionalitet Cisco Meeting. I analysen
av Kalmars lösning har konstaterats att det är skillnad mellan
Kalmars lösning och Region Jönköpings läns nuläge. För åtkomst
har Kalmar t.ex. SITHS-inloggning till Cosmic, samt
medarbetaruppdrag. Delprojektet kommer nu att beskriva lösning
utifrån kvalitetssäkrade behov och krav, och tar fram
kostnadskalkyl och realistisk realiseringsplan för beslut i ReKo i
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mars. Ett av kraven i projektdirektivet är att överenskommelse
mellan Region och kommuner kring eventuella kostnader måste
träffas innan ett breddinförande kan komma i fråga.
Carina Hellström, projektledare, presenterade läget för det
övergripande projektet. Anne-Mette och Carina har tagit fram en
första version av intressentanalys/kommunikationsplan, liksom
riskanalys för projektet. Det är svårt att få personer till
projektgrupp och del-projektledning, vilket självfallet ökar risken
för försening. Dock väntas besked under vecka 50. Carina
meddelar också att hon kommer att sluta som FoU-ledare på
Kommunal utveckling under början av 2018, men överlämning
till ny FoU-ledare ska göras så bra som möjligt.
Riskanalys avseende informationssäkerhet kommer att
genomföras och analyseras/bearbetas under v 50. Utifrån
riskanalys behöver eHälsorådet fatta beslut om lösningsförslag för
införande.
Beslut:
Att kostnadskalkyl och realistisk realiseringsplan för beslut
avseende komplettering av funktionalitet läggs fram till ReKo i
mars godkändes.
Två preliminära tider för beslutsmöte avseende
informationssäkerhet, 21/12 kl 12 alternativt 10/1 kl 07:30.
Beslutsunderlag lämnas senast två dagar före.
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Planering workshop strategi
En workshop för den gemensamma strategin avseende eHälsa och
digitalisering för kommuner och region planeras till förmiddagen
23 februari 2018. Ylva Linderstam, chefsarkitekt IT-centrum, blir
workshop-ledare. Arbetsgrupp: Carina H, Helena BH, Ylva L och
Sven-Åke S planerar det detaljerade upplägget. Carina H och
Helena BH planerar det praktiska och skickar ut blänkare (spara
datumet).
Inbjudna utifrån ledningssystem för samverkan (ca 37 personer):
 De tre strategigrupperna Barn och unga, Äldre samt
Psykiatri och missbruk: Utvecklingsledarna, ordförande
samt tre personer från varje grupp.
 Hjälpmedel: Ordförande samt två personer
 Funktionshinderområdet: FoU-ledare samt två personer
 Folkhälsa: två personer
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eHälsorådet sammanträder eftermiddagen samma datum.
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Struktur för strategidokument
Sven-Åke presenterade förslag till struktur för strategidokument.
Som förslag på tidpunkt för att presentera strategi till Kommunalt
forum nämndes april, men tidpunkten behöver diskuteras.
Strategidokument tas upp kommande möte.
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Övrig fråga
Hjälpmedelscentralens uppdrag har utökas ”…med området
digitala produkter och välfärdsteknik samt fjärrstyning och
kontroll av medicinska behandlingshjälpmedel som används i
hemmen”
Beslut: Hjälpmedelschef Lovisa Goes bjuds in till nästkommande
möte.
Carina H-B eftersöker uppdraget och förmedlar införkommande
möte.
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Nästa möte
Ungdomsmottagningen online: Martina Paulsen plus ev.
kontaktperson från IT.
Digital mötesform – samordnad vårdplanering
Arbete med strategi
Hjälpmedelschef Lovisa Goes angående utökat uppdrag
Plus stående punkter

Vid anteckningarna

Carina Hellström

