MÖTESANTECKNINGAR

E-hälsorådet
Tid:

2016-03-15 09:00-12:00

Plats:

Kommunal utveckling FoUrum

Närvarande:

Agneta Hugander, Förvaltningschef Vård och omsorg Vaggeryd (ordförande)
Carina Helgesson Björk, Socialchef Gislaved
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 (till ca kl 11)
Carina Hellström FoU-ledare IT-utveckling eHälsa, FoUrum (sekreterare)

Ej närvarande:

Sara Erlingsson Socialchef Tranås
Representant för kommunernas IT är ännu inte utsedd

Agenda








Föregående minnesanteckningar
Kommande Uppdrag från ReKo ang. Cosmic Link
Kommunicering med strategigrupperna, ärendegång/beslutsgång
Uppdatering av vision – Handlingsplan, Gemensamma utvecklingsbehov
Tillkommande ärende: Regionala Digitala Agendan, fråga
Ärenden till kommande möte 13/5

Föregående minnesanteckningar
Representant för kommunernas IT är ännu inte utsedd, kommer att utses av socialcheferna som har
nästa möte 1 april. Föregående minnesanteckningar gicks igenom – inga anmärkningar.

Kommande uppdrag från ReKo angående Cosmic Link
Agneta Hugander rapporterade från senaste ReKo-mötet: Det kommer att komma ett uppdrag ”projekt
Vårdsamordning - för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor” från ReKo. Ett tydligt budskap
finns från regionen att man inte satsar på något annat system än Cosmic Link. Det är viktigt att vi nu
arbetar vidare för att göra något bra, och utgår från trygghet för individen i vårdövergången mellan
huvudmännen. Utkast till projektdirektiv diskuterades på ReKo med tre delprojekt, där det tredje
skulle falla under e-hälsorådet:
 Trygg och säker vårdsamordning (utskrivning)
 Mobilt vårdteam
 IT-stöd i samverkan
Från socialchefsgruppen framfördes till ReKo behov av avsiktsförklaring samt beskrivning av
målsättningen. ReKo beslutade att återföra till den arbetsgrupp som utsetts att förtydliga uppdraget,
dels sammantaget, samt för respektive delprojekt. I arbetsgruppen ingår bland andra Viktoria Allard
FoU-ledare (FoUrum) och Ulrika Stefansson utredare (RJL). ReKo fattar beslut 20 april.
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E-hälsorådets förslag/synpunkter till arbetsgruppen:
Även i övriga delprojekt finns områden där IT-stöd och informationsöverföring blir viktiga. Fokus för
e-hälsorådet måste ligga på informationsöverföringen mellan huvudmän, där Link är en av nycklarna.
Uppdraget, enligt utkastet, är avgränsat specifikt till Link, men vårdplaneringssystemets roll i hela
informationsöverföringsprocessen mellan huvudmännen behöver belysas i ett större perspektiv, med
strategiskt viktiga angränsande faktorer, exempelvis användning av NPÖ, Pascal, olika
kvalitetsregister eller andra system.
I den storregion som är föreslagen för vår del använder samtliga nuvarande regioner/län Link som
vårdplaneringssystem, eller ska införa det.
Tidigare arbeten inom området behöver beaktas t.ex. förstudien i Vaggeryd och studien ”Vägval
Meddix”. Enligt den nuvarande regionala visionen ska vi arbeta med IT-lösningar gemensamt.
Huvudsakliga frågeställningar för e-hälsorådet:
 Vad behöver göras i Cosmic Link för att möta och stödja processen för bästa möjliga hälsa
och vård på lika villkor?
 Hur får vi Cosmic Link att bli vårt gemensamma system?
 Vårdplaneringssystemets roll i hela informationsöverföringsprocessen

E-hälsorådets uppdrag
E-hälsorådets arbetsområde är ärenden där det finns stor nytta samt krävs samverkan och
gemensam utveckling, kommuner och region tillsammans, med utgångspunkt i
medborgarperspektivet. Uppdraget såsom framkom under dagen möte:
 effektivt koordinera regionens och kommunernas agenda för området, så att resurser
utnyttjas effektivare
 stötta utifrån det beslutade ledningssystemet, viktiga styrdokument är
strategigruppernas handlingsplaner
 förtydliga eHälsa i ett större sammanhang, att ”rita kartan” för vad som styr och
påverkar utveckling och inriktning
 Presentera en bild över eHälso-läget
Alltför omfattande uppdrag kan inte e-hälsorådet förväntas utföra själva. E-hälsorådet bör ha
möjlighet att aktivera arbetsgrupper utifrån ett sammanhållande uppdrag. Finns
regelverk/policy för hur arbetsgrupper utses för strategigrupperna? Det bör i så fall ske på
liknande sätt för e-hälsorådet. Carina fick i uppdrag att kontrollera till nästkommande möte.

Kommunicering med strategigrupperna, ärendegång/beslutsgång
För överrapportering mellan grupperingar måste finnas en struktur.
FoU-ledarnas roll
Kommunerna och regionen har FoU-ledare/motsvarande med i strategigrupperna (Äldre, Barn
och unga samt Psykiatri/Missbruk) vilka måste utbyta information och kunna lyfta
eHälsofrågor i sina strategigrupper.
Beslut: FoU-ledarna bjuds in till e-hälsorådet för information och samtal kring eHälsa och ehälsorådets uppdrag. Lämplig tidpunkt beslutas nästkommande möte 13 maj.
Representation i övriga grupperingar


Strategigrupp Äldre: Agneta Hugander
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Strategigrupp Barn och unga: Carina Helgesson Björk.
Strategigrupp Psykiatri/Missbruk: Här borde lämpligen Sara Erlingsson vara medlem
så att kommunikationsvägarna med alla strategigrupperna säkras.
ReKo: Agneta Hugander ingår, men inte som representant utifrån uppdraget i ehälsorådet. De tre socialchefer som sitter med i ReKo ska representera
strategigrupperna liksom de tre länsdelarna. Ordförande i e-hälsorådet borde finnas
med i ReKo, och minst vara adjungerad för möjlighet att lyssna in vad som sägs.

Strategier beslutas av Kommunalt forum, handlingsplaner av ReKo.
Beslut: Ordföranden i e-hälsorådet föreslås ingå i ReKo, som själva kan utse fler
representanter. Sara Erlingsson föreslås som representant till Strategigrupp
Psykiatri/Missbruk. Agneta lyfter frågan till ReKo.

Uppdatering av vision – Handlingsplan, Gemensamma
utvecklingsbehov
Det behövs en bild över dokument och styrsignaler – där även ReKo och strategigrupperna
ingår. Detta utgör också grunden för den handlingsplan och aktivitetsplan som e-hälsorådet
behöver skapa och blir fokus nästkommande möte. I bilden ingår t.ex:
 Ledningssystemet
 Informationsöverföring över huvudmannagränserna
 Den nya nationella visionen för eHälsa
 SKL:s övertagande av Inera med kommunerna som mednyttjare och medfinansiärer
 Ineras verksamhetsplan för 2017
 Övriga nationella styrdokument
 Regionala Digitala Agendan
Beslut:
Gruppen beslutade att ta fram strategi och handlingsplan med mål med utgångspunkt från
strategigruppernas handlingsplaner samt övriga styrande dokument. Planen ska sträcka sig
över en treårsperiod, med mål och uppföljningsmetoder på samma sätt som strategigrupperna.
Min Journal som idag finns i den regionala visionen från 2013 bör vara en målsättning istället
för en vision.
Aktuell frågeställning väcktes av Helena Glemdahl-Bergqvist: Hur ska vi koordinera
informationsöverföring för att få ut information om att gemensamma system inte fungerar?
Beslut: struktur och process för kommunikation/kommunicering tas med som en aktivitet i
handlingsplanen.
Carina fick i uppdrag att samla in dokument som biläggs kalenderbokningen till nästa möte.

Regionala Digitala Agendan, ReDA - Kan e-hälsorådet vara den
grupp som ska arbeta med insatsområdet Tryggare vardag?
Sven-Åke Svensson informerade om det fortsatta ReDA-arbetet. Jan Pihl (e-utvecklingsrådet)
har ett fortsatt uppdrag att genomföra ReDA tillsammans med de utsedda ledarna för de fem
insatsområdena. Dessa ledare har i sin tur har uppdraget att samla var sin grupp för arbetet.
Sven-Åke Svensson ansvarar för insatsområdet Tryggare vardag med sju 7 insatser.
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Gruppens diskussion: För insatsen digitala trygghetslarm ansvarar enbart kommunerna,
medan prenumerationstjänst kan spänna över en mängd olika aktörer. Insatsområdet Tryggare
vardag har ett större perspektiv och handlar om den sammanhållna regionala utvecklingen
vilket gör det svårt att koppla hela insatsområdet till e-hälsorådets uppdrag.
Beslut: Sven-Åke lyfter frågan med Agneta Jansmyr (Regiondirektör), Anette lyfter frågan
med Mats Bojestig (Hälso-och sjukvårdsdirektör) och Agneta för frågan till Ola Götesson
(utvecklingschef för Kommunal utveckling).

Ärenden till kommande möten




Göra en bild eller ”karta”, i vilken man kan navigera och hitta den röda tråden för
eHälsa. Tydliggöra hur uppdragen hänger samman, samt ledningssystemets relation
till gruppens arbete och övriga styrdokument.
Ett konkret arbete med strategi och handlingsplan planeras utifrån vad som redan finns
beslutat. 7 juni har ReKo sitt sista möte – ambitionen är att ha ett underlag att lyfta
där. Vi behöver vara klara sista maj för att det ska kunna tas upp på 7-juni-mötet.
Beslut om till vilket möte FoU/ledarna/motsvarande bjuds in.

Carina samlar ihop dokumenten enligt ovan plus strategigruppernas handlingsplaner och
bifogar bokningen för nästa möte.

Kommande möten
OBS! Mötestiden för nästkommande möte 13/5 utökas till att starta kl 10:00 för att vi ska få
utrymme till konkret arbete. Carina bokar bord till lunch.
Fredag 13/5 kl 10:00 – 16:00 Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal
Videokonferensrummet
Fredag 16/9 kl 13:00 – 16:00 OBS ändrad dag Plats: Kommunal Utveckling FoUrum,
lokal Höglandet
Fredag 11/11 kl 13:00 – 16:00 Plats: Kommunal Utveckling FoUrum, lokal Finnveden
Kallelse sker via kalenderbokning till mötesdeltagarna från Carina.

Vid anteckningarna

Carina Hellström, FoUledare IT-utveckling eHälsa, Kommunal utveckling

