MÖTESANTECKNINGAR

E-hälsorådet
Tid:

2016-01-27 09:00-12:00

Plats:

Kommunal utveckling FoUrum

Närvarande:

Agneta Hugander, Förvaltningschef Vård och omsorg Vaggeryd
Carina Helgesson Björk, Socialchef Gislaved
Sven-Åke Svensson, Sektionschef info Region Jönköpings län
Anette Peterson, Hälso- och sjukvårdsstrateg/sektionschef Folkhälsa och sjukvård
Carina Hellström FoU-ledare IT-utveckling eHälsa, FoUrum

Ej närvarande:

Rosie-Marie Fors, tf Socialchef Tranås
Helena Glemdahl-Bergqvist, IT-direktör Region Jönköpings län
Representant för kommunernas IT är ännu inte utsedd

Dagens möte är en nystart för detta samverkansorgan, E-hälsorådet, som har som
uppdrag att koordinera och effektivisera e-hälsoarbetet inom och mellan kommuner och
Region Jönköpings län.

Uppdragsbeskrivning samt tidigare arbete
En sammafattning av arbetet i tidigare gruppering gjordes, samt av rådets uppdrag. (Se
presentation och särskilt dokument)

Arbete och planer för organisationerna presenterades
Se presentation handlingsplan kommunal eHälsa samt presentation av den regionala
utvecklingen och planeringen.

Arbetsordning
Som ordförande för rådet för en period av två år utsågs Agneta Hugander.
Som sekreterare utsågs Carina Hellström.
Stående punkter på dagordningen
 Föregående minnesanteckningar
 Ärenden till kommande möte
Överenskommelser, beslut, uppföljning samt ansvarig ska noteras i minnesanteckningarna.

Ärenden till kommande möten



Gemensamma utvecklingsbehov
Hur kommunicering med strategigrupperna ska lösas
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Hur spridning av ärenden, beslut mm ska lösas
Utarbeta förslag till ärendegång/beslutsgång
Uppdatering av vision
Handlingsplan

Uppdrag Vårdplaneringssystem /Säker informationsöverföring
Ett diskussionsutkast från Anders Saldner, tf utvecklingschef Kommunal utveckling, för hur
ett uppdrag skulle kunna se ut efter REKO:s kommande sammaträde diskuterades.
Gruppen menar att ”processkartläggning av vårdplaneringen mellan huvudmännen” måste
vara verksamhetens uppdrag att göra. Denna process måste fungera oavsett om det finns ITstöd eller inte. Ett IT-stöd ska sedan i möjligaste mån stödja den processen.
Det pågår redan ett gemensamt arbete med en utsedd arbetsgrupp för förbättrade rutiner i
gemensam vårdplanering anpassade till den nya betalningsansvarslagen, med fokus på trygg
och effektiv in och utskrivning från slutenvården. Processkartläggning av vårdplaneringen
mellan huvudmännen bör ingå i det uppdraget. Utifrån den processen kan E-hälsorådet arbeta
vidare med beaktande av det arbete som tidigare utförts inom ärendet.
Ett vårdplaneringssystem är ett gemensamt system för region och kommuner för att lösa det
uppdrag huvudmännen har gemensamt, och tillfredsställa båda vårdgivarnas behov. Finns det
inte möjligheter till val mellan olika system måste det framgå av uppdraget till E-hälsorådet.
Carina Hellström fick i uppdrag att framföra E-hälsorådets synpunkter till Anders Saldner.

Kommande möten
Tisdag 15/3
Fredag 13/5
Fredag 9/9
Fredag 11/11

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

Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal Elddonet
Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal Höglandet
Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal Elddonet
Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal Finnveden

Carina Hellström fick i uppdrag att skicka kallelse via kalenderbokning till mötesdeltagarna.

Vid anteckningarna

Carina Hellström FoUrum, FoUledare IT-utveckling eHälsa

