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E-hälsorådet
Tid:

2016-09-16 13:00-15:00

Plats:

Kommunal utveckling

Närvarande:

Carina Helgesson Björk, Socialchef Gislaved, (ordförande)
Carina Hellström FoU-ledare IT-utveckling eHälsa, Kommunal utveckling, (sekreterare)
Tomas Johansson, IT-chef Vaggeryd
Sara Erlingsson, Socialchef Tranås
Sven-Åke Svensson, Sektionschef Info Region Jönköpings län
Anette Peterson, Hälso- och sjukvårdsstrateg/sektionschef Folkhälsa och sjukvård
Helena Glemdahl-Bergqvist, IT-direktör Region Jönköpings län
Adjungerad: Victoria Allard, FoU-ledare Kommunal utveckling

Information
Regionen har haft besök av datainspektionen. För vissa kompletterande svar behöver
kommunerna vara regionen behjälpliga under kommande vecka.

Projektet Trygg och säker vård och omsorg
Victoria Allard, projektledare, gav en lägesrapport:
Svårighet med samordningen finns kopplad till regionens stora projekt Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård. Trygg och säker får påstötningar från regionen om att projektet
borde gå snabbare. Men andra förutsättningar gäller inom projektet Trygg och säker, t.ex. att
man är hela 14 huvudmän involverade. Tidplanen är längre, preliminär projekttid är t.o.m.
2017-06-30.


Delprojekt Vårdsamordning (Marita Sandqvist). Arbetar med att få igång
primärvården i vårdplaneringsprocessen igen och ser över processerna i sin helhet.
Delprojektet Vårdsamordning behöver ligga något före övriga delprojekt inom Trygg
och säker vård och omsorg, eftersom det finns beroenden hos övriga delprojekt.



Delprojekt Mobila team (Ulrika Stefansson): Delprojektet har haft två möten, och
arbetet nu består i att samla in goda exempel.



Delprojekt Digitala lösningar och implementering av Link: E-hälsorådet har
ansvar för att utse Delprojektledare och Delprojektgrupp. E-hälsorådet har inte lyckats
finna projektledare, vilket gör att Victoria leder i väntan på projektledare. Det har inte
gått att hitta gemensam första mötestid. Projektet behöver komma igång. Projektgrupp
är utsedd och består av:
Annika Filipsson (Jönköping), Claes Otterborg (Jönköping), Annika (Vaggeryd),
Jörgen Rehn (Eksjö), Carina Hellström (Kommunal utveckling), Tomas Johansson
(Vaggeryd), Helena Håkansson (Regionen), Lotta Gustafsson (Regionen).
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Även Lotta Sjöqvist (Regionen) utsågs som deltagare från regionen under dagens
möte.


Delprojekt Stödstrukturer – revision av tillämpningsanvisningar för avtal som
reglerar samverkan och ansvar (KomHem). Varken projektledare eller arbetsgrupp är
utsedd.

IT-stöd för informationsöverföring – Handlingsplan
IT-stöd för informationsöverföring – Handlingsplan, utgår från socialcheferna och PKS och
processleds av Carina Hellström. Arbetet kan ses som ett förarbete till Trygg och säker vård
och omsorg, främst till delprojektet Digitala lösningar och implementering av Link.
Planläggning pågår, men arbetet går trögt. Svar från regionen har dröjt kring de juridiska
frågeställningarna, kostnader för Meddix, samt kostnader för och kring Link.
En workshop kring vårdplaneringsprocessen är planerad till 5/10 tillsammans med delprojekt
Vårdsamordning (se ovan), med frågeställningarna nuläge, önskat läge, samt vilket
informationsutbyte som sker utanför vårdplaneringsprocessen.
Link behöver införas i två steg. Första steget blir att införa befintligt Link, med
vårdcentralerna som part. Nästa steg, då vårdplanering ska utgå från vårdcentralerna, kräver
utveckling av Link. Kommunerna behöver få insyn i utvecklingsplanerna samt få en möjlighet
att utöva påverkan via kundgruppen.

Projektledare Digitala lösningar och implementering av Link
E-hälsorådet har försökt att finna delprojektledare för Digitala lösningar och implementering
av Link, men inte lyckats. Uppdraget är tidskrävande (heltid) och går inte att hantera inom
befintlig ram, ingen verksamhet kan släppa en person i den omfattningen. För att lyckas
behöver förutsättningar skapas, och en person behöver avsatt tid för att leda detta arbete.
Implementeringen av Link är även det omfattande och behöver särskilt avsatt projektledare.
Under hösten 2017 beräknas införande av Link i skarp drift, förarbete sker våren 2017.
Information om detta lämnas till socialchefer och ReKo under september.
Carina H-B lyfter frågan om resurs till Ola, därefter till socialchefsgruppen och sedan ReKo
(troligen i oktober).

Föregående minnesanteckningar med diskussion/beslut
E-hälsorådets roll och uppdrag:
 Samverkan är grunden för e-hälsorådets arbete.
 Avgränsningar behöver göras för e-hälsorådets uppdrag. Det är viktigt att detta blir
ordentligt klarlagt. Carina H-B tar med sig frågan till Ola Götesson och Mats
Bojestig.
Modell för att kommunicera med strategigrupperna:
FoU-ledarna som håller ihop strategigrupperna bjuds in till kommande möten (en
strategigrupp per möte), och dessa personer blir e-hälsorådets kommunikationskanal.
Frågeställning till strategigrupperna: vilka frågor hos er har koppling till digitalisering och
välfärdsteknik (dvs e-hälsa)?
Start med Strategigrupp Äldre, då äldre utgör en stor gemensam grupp. FoU-ledare kommunal
utveckling: Victoria Allard. Motsvarande från regionen: Ulrika Stefansson.
Representanter Strategigrupp Barn och unga: Marie Rahlen Altermark (Socialtjänsten),
Yvonne Lindén Andersson (Förskola/skola) och Noomi Carlsson (Regionen).
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Representanter Psykiatri/missbruk: Mattias Vejklint (Socialtjänsten), Signe Axelsson
(Regionen).
Regionala Digitala Agendan, ReDa:
Angående vem/vilka som ska ansvara för området ”Tryggare vardag”:
Jan Karlsson Phil, som ansvarar för e-utvecklingsrådet och ReDa, lyfter frågan till Agneta
Jansmyr. Carina H-B lyfter frågan till Ola Götesson.
Struktur för arbetet
Fortsättningsvis behövs tre möten per termin.
Sida bakom inloggning för vårt arbetsmaterial skapas. Sven-Åke ansvarar.
Punkter till dagordningen sänds in till Carina H senast 14 dagar i förväg.
Nya fasta punkter i dagordningen:
 Information om varandras pågående arbeten.
 Nytt/på gång kring nationella tjänster
 Lägesrapport Projektet Trygg och säker, samt IT-stöd för informationsöverföring Handlingsplan

Övriga frågor
NPÖ
Användningen av NPÖ är en viktig del av informationsöverföringen mellan huvudmän. Vid
NPÖ2:s införande kunde regionen endast få upp några få av tidigare informationsmängder. De
saknade informationsmängderna behövs för att NPÖ ska kunna fungera som en
tillfredställande informationskanal. Tidigare har det funnits angivet när i tiden dessa är tänkta
att vara klara, nu står det endast 2016 angivet. Helena och Anette kontrollerar och ber att få
informationen på hemsidan uppdaterad.
Producentskap till NPÖ för de 5 kommuner som arbetar med detta är försenat, då leverantören
behövt göra omtag pga. omarbetningen av NPÖ2, Ineras förändring av processer, samt
omorganisation och personbyten hos leverantören.

Nästa möte
11/11 kl. 13-16 i Kommunal utvecklings lokaler. På detta möte bokas tre möten in till våren.

Vid anteckningarna

Carina Hellström, FoUledare IT-utveckling eHälsa, Kommunal utveckling

