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Tid:

2017-02-03 kl. 13:00 – 16:00

Plats:

Kommunal utveckling, lokal Elddonet

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Sara Erlingsson, Socialchef Tranås
Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län

Föregående minnesanteckningar
Inget att anmärka.
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E-hälsorådets roll och uppdrag
E-hälsorådet styrgrupp för Digitala lösningar?
Diskussion kring styrgruppsuppdrag fördes. För styrning Digitala lösningar
och närmast Link och Messenger får föras ett fortsatt resonemang mellan Ola
och Mats. Ansvar Ola.
Tomas Johansson och Carina Helgesson Björk bjuds in till
telefonavstämningarna. Inriktningen är att e-hälsorådet arbetar vidare som
styrgrupp Digitala lösningar.

Förslaget till uppdrag
Det förslag som utarbetats av Helena, Carina och Carina bearbetades till
färdigt förslag.
Synpunkter på detta skickas snarast till Carina Helgesson (utskick gjordes
20170206).
Uppdragsbeskrivningen tas med till e-hälsorådets respektive grupperingar,
fastställs nästkommande möte 31/3, och går därefter till ReKo för beslut.
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Dialog med Strategigrupperna Barn och unga och äldre
E-hälsorådet presenterade sitt uppdrag som håller på att förtydligas, liksom
rollen i ledningssystemet. Rollen är att samordna den digitala utvecklingen
inom de vi har gemensamt mellan region och kommuner.
Det är viktigt att behov lyfts från strategigrupperna till e-hälsorådet. Vi
behöver finna strukturer för samarbete, få med digitalisering på agendan i
strategigrupperna, och återkoppling till e-hälsorådet.
Representanter från strategigrupperna äldre och Barn- och unga presenterade
sitt arbete och diskussion fördes kring digitala möjligheter och samverkan ehälsoråd och strategigrupper.
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Strategigrupp äldre
Det finns en plan för 2015-2017, man använder scorecard-modellen. Arbete
pågår med plan för 2017. Inom äldreområdet arbetas med:
 Sammanhållen vård och omsorg, struktur för ledning och samordning
 God läkemedelsanvändning: uppföljningar så att det uppnådda arbetet
inte tappas
 Äldres psykiska hälsa
 Kompetensförsörjning
 God demensvård
 Palliativ vård
 Beslutsstöd för sjuksköterskor, som kommunsköterskor använder i sin
kontakt med regionen. Bygger på Örebros Visam. Emma Grundström
och Ulrika Stefansson jobbar vidare med det. Inget digitalt,
möjligheten att göra det digitalt tas upp vid kommande möten.
Ambulansrapport.
Victoria skickar strategigrupp äldres strategi och handlingsplan till Carina H
för vidare befordran.

Strategigrupp Barn och unga
Strategigrupp Barn och Unga har ettårs-planer. Man har diskuterat:
 Digitalisering av SIP
 Dokumentation i samverkan.
 Avvikelsehantering i samverkan behövs! Idag: papper, blankett som
skickas till berörd verksamhet.
 Digitala möten. Vårdplanering,
 Att kvällar och helger kunna ta kontakt med en person anonymt, att
kunna ställa frågor. Man behöver någon med god kännedom om länet
och vad som finns att erbjuda. Få prata med någon, och sedan få en tid.
Psykiatrin efterfrågar en NPF-samordnare, eller en frågetjänst för att
lösa problem som personen fastnar i.
Helena GB berättar Nitha, ett nationellt IT-stöd för händelseanalys.
Patientsäkerhets-samordnarna i regionen ska använda det. I lösningen finns
arbetsmetod och arbetsprocess, orsak och verkan.
Helena berättar också om Anonyma frågetjänsten på 1177.se. (Chat). På
1177.se finns också Hjälplinjen, där man får prata med en profession.
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Helena erbjuder sig att göra en dragning i strategigrupperna kring vilka
nationella tjänster som finns.
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Cosmic Link
Anmälan om superanvändare och användare, ska ha kommit in 30/1.
Utbildningsplanering pågår. Utbildning av superanvändare måste ske i mars,
för att man sedan ute i organisationerna ska hinna utbilda användarna. Datasal
för superanvändare, samt aulavisning för övriga. Instruktionsfilmer planeras,
även filmning av något av aulatillfällena.
Den nya externa åtkomsten ska användas, men har gått lite trögt med
informationen från det projektet (ITC). Nu har en bättre version av
tjänstebeskrivningen gått ut till kommunerna.
Förvaltningsorganisationens utformning arbetas med, det är en större
komplexitet eftersom det handlar om användning och support över
organisationsgränser.
Arbete pågår inom regionen för att förbättra loggningsfunktionen för att kunna
ge åtkomst till kommunerna. Hinner dock förmodligen inte bli klart till
breddinförandet.
Avtal som ska tecknas är Personuppgiftsbiträdesavtal och avtal om
Sammanhållen journalföring, regionens jurist arbetar med detta. Det är dock
oklart om det krävs nämndbeslut.
Vi kommer att göra en informationsklassning med hjälp av SKL:s verktyg
KLASSA, för att se så att vi inte missar något kring informationssäkerheten.
Cosmic Messenger ska införas, och målet är införande samtidigt som Cosmic
Link. Möjlighet till funktionsbrevlåda undersöks. Ett regelverk behöver
upprättas över hur systemet får användas och av vilka. Arbete pågår.
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Läkemedelslistan
Möte har genomförts för att se om det finns lösning för att komma åt
läkemedelslistan. Datainspektionens nedslag var den breda tillgången. Dialog
förs med Cambio. Förslaget är att ta bort sökfunktionen och istället använda
en ”lista” i bakgrunden som kommer från vårdåtagande i primärvården, där
patienten listas som hemsjukvårdspatient. Denna lösning finns i systemet idag,
och skulle eventuellt kunna användas. Man tittar vidare på detta.
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I övrigt finns ett ändringsärende från Kronoberg för att få till en mer generell
förändring.
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Namnsättning Hälsoärende
Benämning av hälsoärende regionalt diskuterades. Frågan är aktuell då
kommuners information ska lyftas till NPÖ, och framöver till Journalen via
nätet. Idag kan man namn-sätta hälsoärende fritt, och det är inte helt lätt att
komma överens. Inget stöd för hur man ska tänka ges av socialstyrelsen.
Person från regionen behöver vara med i arbetet. Anette tar med frågan och
kontaktar sedan Emma Grundström på Kommunal utveckling.
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Nästa möte
31/3 kl 09:00 – 12:00, Regionens hus Sal C.
Till detta möte bjuds representanter från Strategigrupp Psykiatri och missbruk
in.

Vid anteckningarna

Carina Hellström

