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Tid:

2016-11-11 kl. 13:00 – 16:00

Plats:

Kommunal utveckling, lokal Höglandet

Närvarande:

Carina Helgesson Björk, Socialchef Gislaved,
(ordförande)
Carina Hellström, Kommunal utveckling, (sekreterare)
Tomas Johansson, IT-chef Vaggeryd
Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
Anette Peterson, Region Jönköpings län
Helena Glemdahl-Bergqvist, Region Jönköpings län

Ej närvarande:

Sara Erlingsson, Socialchef Tranås

Föregående minnesanteckningar
Inga anmärkningar
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Återkoppling av frågan projektledare Digitala lösningar
Carina Hellström kommer att arbeta kvar även under 2017som FoU-ledare ehälsa på Kommunal utveckling, och Carina har nu utsetts till projektledare för
delprojektet Digitala lösningar (inom projektet Trygg och säker vård och
omsorg).
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E-hälsorådets roll och uppdrag – återkoppling. Dialog
om hur vi tar oss an uppdraget
Carina Helgesson Björk lyfte behovet av att få ett tydligare uppdrag fastställt
av ReKo till Ola Götesson. Ola och Mats Bojestig ger e-hälsorådet i uppdrag
att ta fram förslag till uppdrag, liknande det som finns för strategigrupperna.
Avgränsning av uppdraget: De digitaliseringsfrågor som finns inom vårt
gemensamma hälso- och sjukvårdsuppdrag.
Mandat: föreslå ReKo specifika uppdrag för e-hälsorådet att driva.
E-hälsorådets plats i samverkan: Projekt pågår i var och en av de
organisatoriska delarna för sig, men också gemensamt. Den gemensamma
biten blir större och större. Carina H-B skissade upp bild över samverkansytan
kopplat till övergripande styrande dokument med Ledningssystem för
samverkan.
Ledningssystem för samverkan: Beredningsgruppen består av Mats och Ola.
E-hälsorådets uppdrag går på tvärs genom våra samverkansområden.
Samverkan sker via de tre strategigrupperna: Äldre, Barn och unga och
Psykiatri och missbruk. Varje strategigrupp har FoU-ledare/motsvarande från
kommun och region som stöd arbetet. Strategigrupperna tar fram strategier
och handlingsplaner inom sitt område. De som leder grupperna sitter också i
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ReKo. En socialchef från varje länsdel finns med i strategigrupperna för
kopplingen till länsdelsgrupperna. Länsdelsgrupperna representeras från
primärvård, slutenvård och kommuner.
Varje kommun har ett självstyre, vilket innebär att i Kommunalt Forum är att
rekommendera kommunerna att anta förslag. Om 11 av 13 kommuner ställer
sig bakom ett förslag är det detta som e-hälsorådet har att förhålla sig till.
Kommunal utveckling: är den tidigare samverkan inom Regionförbundet
mellan de tretton kommunerna i länet. Regionen har nu ett värdskap för
Kommunal utveckling. I Kommunal utveckling ingår även samverkan inom
skola, fritid, miljö och Kurs och konferens mm. Styrgrupp för samverkan
inom socialtjänstområdet är socialchefsnätverket. Varje delområde inom
socialtjänstområdet har ett chefsnätverk som bereder frågor till styrgruppen.
Det kommunala e-hälsonätverket består av chefer och utvecklingsledare inom
socialtjänsten.
Slutsatser: E-hälsorådet behöver rita kartan för att göra sammanhangen
tydligare, och ta fram vad vi med gemensam kraft kan föra in i det
gemensamma uppdraget. E-hälsa hanteras av e-hälsorådet (”hur”),
strategigrupperna lyfter behovet (”vad”).
Beslut: Carina, Carina och Helena gör ett utkast till skrivning av ehälsorådets uppdrag till nästkommande möte. Carina H-B tar fram det
underlag som finns. Arbetsgruppsmöte: 13/1 kl 13-15. Carina H skickar
bokning.
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Dialog med Strategigrupperna
Beslut: Vi samlar strategigruppernas FoU-ledare/motsvarande tillsammans
nästkommande möte. 2 timmar avsätts: kl 14-16. FoU-ledarna/motsvarande i
strategigrupperna får ca 15 min var att presentera sin handlingsplan, och hur
man tänker kring e-hälsa/digitalisering, därefter dialog. Carina H kallar.
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Information om Programmet för genomförande av
Regional Digital Agenda, ReDA
ReDA ärbeslutad i Region, länsstyrelse och kommuner. Bakgrunden är
Europa 2020. Sveriges nationella digitala agenda ”IT- i människans tjänst år
2010” innehåller uppdrag för varje län/region att skapa Regionala Digitala
Agendor.
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Vår ReDA består av fem insatsområden som skär genom alla sektorer, kopplat
till nationella och regionala styrdokument. Förankringsarbe och samverkan har
genomsyrat framtagningen. ReDA är en agenda, dvs. beskriver vad som bör
arbetas med. Mycket av det som finns i agendan är pågående eller finns i plan.
För att ta fram handlingsplan för ReDA, startar ett genomförandeprogram
beställt av regiondirektör och landshövding. Jan Phil, Regional utveckling,
ordförande i e-utvecklingsrådet, håller även ihop arbetet med ReDA. Första
steget är en inventering, därefter en mer konkret handlingsplan.
Genomförandeprogrammet ska inte starta nya projekt, utan ha överblicken
över vad som pågår och föra samman liknande arbeten.
Det pågår ett arbete med att ta fram en hemsida för att beskriva pågående
arbeten med koppling till alla våra strategier, där även arbete som pågår med
koppling till ReDA kommer att beskrivas.
Beslut: E-hälsorådet vill ha beskrivning av grupper i Genomförandeprojektet
inom ReDA och vilka som ingår i arbetsgrupperna. Sven-Åke tar fram detta.
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Information om varandras pågående arbeten
Regionen
 Extern åtkomst: åtkomst ”utifrån” till regionala system. Test genomförs
inom kort, man håller sig inom plan. Vaggeryd kommer att testa. Projektet
är mycket viktigt i förhållande till projektet Trygg och säker med
delprojekt Digitala lösningar.
 En stor uppgradering av Cosmic kommer att ske v 43 nästa år. Det
kommer att medföra mycket arbete, och största delen av personalen berörs.
 Flera projekt kring digitala vårdmöten pågår, vilka kommer att föras ihop.
En analys av olika generiska scenarier där digitala vårdmöten borde kunna
användas har gjorts inom sydöstra sjukvårdsdistriktet. I en förlängning är
det ett område att samverka kring för gemensam lösning.
 Den nationella Stöd och behandlingsplattformen testas (förstudie inom
behandlingsprogrammet Alternativ till våld som är under utveckling).
Kommunala gemensamma arbeten
 Revidering av den regionala kommunala handlingsplanen redovisas
socialcheferna i december. Inga stora förändringar, men förslag ges om att
utveckla samverkan med Hjälpmedelscentralen kring välfärdsteknik.
 Kommunernas socialtjänster kommer att arbeta med LIKA – IT-tempen i
socialtjänsten, ett självvärderingsverktyg som tillhandahålls av SKL.
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Kommunerna arbetar sedan tidigare på övergripande nivå med Eblomlådan (också via SKL).
Produktion till NPÖ (5 kommuner): Leverantören är inom kort klar för
test. Arbetet har dragit ut på tiden bl.a. pga. versionsbytet av NPÖ.
Kommuner kommer att producera via sina systemleverantörer. Det finns
numera en avtalsform och modell för hur detta ska hanteras hos Inera AB.
Gemensam upphandling av verksamhetssystem (för dokumentation mm
inom alla olika lagområden inom socialtjänsten): Jönköping driver arbetet.
Övriga kommuner deltar via modell framtagen av Chefsnätverk eHälsa.
Vaggeryd kommer att jobba med krypterad epost. Det skulle kunna vara
ett område att samverka kring. Frågeställningen om säker
meddelandehantering mellan huvudmännen ingår också i delprojektet
Digitala lösningar (se nedan).

Förstudie för journalen via nätet för kommunerna i
Jönköpings län
Sven-Åke presenterade förslag till förstudie genom vilken länets kommuner
skulle kunna få stöd av projektledare från Regionen för verksamhetsmässiga
frågeställningar inför att föra upp information till Journalen via nätet.
Kommunerna skulle därigenom kunna dra fördel av regionens erfarenheter
kring frågeställningar, oro och tveksamheter. Ca 15 kommuner i landet lyfter
information till NPÖ. Ingen kommun lyfter information till Journalen via
nätet. Tekniskt är det i princip samma sak, men verksamhetsmässigt finns
skillnader.
Beslut: Förslaget är mycket intressant. Lämpligast att arbeta med detta är i så
fall de kommuner som idag arbetar med att lyfta information till NPÖ,
förslagsvis Gislaved och Värnamo. Carina H B tar frågan till
socialchefsnätverket och Carina H till Chefsnätverk e-hälsa, och återkommer
vid nästkommande möte.
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Nytt/på gång kring nationella tjänster
Sveriges kommuner och landsting kommer att förvärva Inera AB, vilket så
småningom kommer att ge bättre möjligheter för samverkan kring tjänster.
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Lägesrapport Projektet Trygg och säker, samt IT-stöd för
informationsöverföring – Handlingsplan
Uppdraget IT-stöd för informationsöverföring – Handlingsplan och
delprojektet Digitala lösningar och implementering av LINK inom projektet
Trygg och säker Vård och omsorg kommer att föras samman eftersom
arbetena ligger så nära varandra.
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Tidigare tänkta breddinförande av LINK hösten 2017 tidigareläggs till våren
2017. Orsaken är regionens stora uppgradering av Cosmic hösten 2017.
Delprojektet Vårdsamordning har planerat test av process och LINK till
januari, och vi arbetar för ett breddinförande i april.
Risker behöver analyseras vidare, och beslutspunkter sättas.
Säker meddelandehantering inom ramen för vårdens övergångar behövs.
Säkra meddelanden är en het fråga rent allmänt. Ingen riktig bra lösning finns.
Det sker mycket utbyte mellan socialtjänst och t.ex. domstolar, polis,
arbetsförmedling, försäkringskassa mm, främst via fax. Nationell lösning
dröjer, trots påstötningar om stort behov från hela landet. Statliga myndigheter
arbetar med att hitta sina egna lösningar, säker epost inom vår region är en
dellösning, men alla olika lösningar landar in i kommuner att förhålla sig till.
I Cosmic finns en meddelandehantering, Cosmic Messenger, men den täcker
troligen inte hela behovet. En klockren lösning kanske inte kan åstadkommas
inom detta projekt, men vi behöver komma en bit på vägen.
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Sammanträdestider 2017
Datum

Tid

Plats (preliminärt)

3/2
31/3
10/5
6/9
25/10
8/12

13:00 – 16:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Kommunal utveckling
Regionens Hus
Kommunal utveckling
Regionens hus
Kommunal utveckling
Regionens hus

Carina skickar kalenderbokningar och bokar lokaler.
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Övriga frågor





Sida på samverkanswebben för e-hälsorådet finns.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43688
Där finns nu också en sida för arbetsmaterial (sidan E-hälsorådets möten, i
högerkanten)
Lösenord: ehalsoradet
Förslag: arrangera en gemensam e-hälsodag, tas som punkt kommande
möte.
Slutligen konstaterades att e-hälsorådet har en roll att fylla som styrgrupp
för framtida gemensamma projekt.
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Vid anteckningarna

Carina Hellström
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