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Mötesanteckning
Marianne Karlsson är utsedd att vara ordförande vid dagens möte,
och ersätter Carina Helgesson Björk, som ej närvarar idag.

Föregående mötesanteckning från 21 september 2018.
Bifogas. Genomgång av föregående anteckning. Inga ändringar.

Ungdomsmottagning
Utvärdering av projektet samt idé om breddinförande presenteras av Martina Paulsen.
Presentation bifogas. Redogör för resultat hittills över genomförda kontakter via onlinetjänsten, och bland annat för nöjdhet hos de ungdomar som använt sig av UMO online,
baserat på en sammanställning som gjorts av uppföljning av de samtal som genomförts utifrån
vissa frågeställningar. Gott resultat hittills. Resultatet baseras på 124 kontakter under perioden
maj till september. En aspekt av hur användingen av online-mottagningen är att i de områden
där annan bra verksamhet finns kanske behovet inte blir så stort. Utökade
marknadsföringsinsatser kommer att göras framöver för att öka antalet online-besök. Om ett
breddinförande ska genomföras behöver on-line-mottagningen vara en länsgemensam
mottagning. Då skulle målet kunna nås i högre grad, att erbjuda en jämlik vård för länets alla
ungdomar. Bred kompetens med kurator, BM, Psykolog och sjuksköterkor innebär att ett
särskilt ansvar för bl. a smittspårning kan innehas av UMO-online. Martina presenterar
fördelning av resurser. Även vissa andra förutsättningar nämns för ett breddinförande, se
bifogad presentation. I dagsläget används endast videomöten som mötesform. Frågan ställs
om en chat-funktion även kan finnas med i detta.Visiba -Care tillhandahåller en tjänst för
meddelanden men ej med någon chat-funktion i dagsläget. Det är viktigt med både ”Drop-in”
tider och bokningsbara tider. Chat-funktion kräver resurser på plats då chatten är öppen.

Diskussion i strategigrupp barn och unga har haft uppe UMO-online för att få ett
inriktningsbeslut, men anteckningen är inte klar.
Beslut: Ärendet tas vidare till möte i ReKo 19/11 av Agneta Jansmyr för beslut då projektet
bland annat innebär vissa ökade kostnader som måste godkännas. Helena Glemdal Bergkvist
fick i uppdrag att undersöka faktiska IT-kostnader, teknisk plattform i samband med ett
breddinförande, diskussion vad gäller krav på upphandling och upphandlingsunderlag som
Eje Mäler jobbar med, avtal etc inför att initiera processen för upphandling mot ett
breddinförande. Arbetet är påbörjat och förbereds inför beslut i nästa ReKo. Visiba Care
används av samtliga ungdomsmottagningar i länet. Anette ställer frågan om ifall supportavtal
finns för IT-centrums support. Detta behöver undersökas inför breddinförande. Personalen är
nöjd och tycker detta är roligt.

Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Anne-Mette Rönning (projektledare IT-centrum) återkopplar och ger löpande status i
projektet. Även Carl Adell och Ulrik Ågren deltar vid denna punkt.
Thomas ger lägesrapport kring pilottest och breddinförande. Vårdcentralen i Nässjö är igång
och tycker att det fungerar bra. Eksjö och Jönköping ingår även i piloten. En Esmaker enkät
görs parallellt med tester för att utvärdera hur det fungerar när testerna genomförs. Carl och
Ulrik gör en demo av samordnad vårdplanering via digital mötesform. Rollerna närstående,
vårdsamordnare vårdcentral och sjuksköterska kommun används vid visningen av ett möte via
Cisco Meeting. En bokning i Cosmic är utgångsläget för att kunna skapa mötet. Funktionen
att dela skärm kan med fördel användas då SIP, Samordnad Individuell Plan skrivs så att
samtliga ser det man kommer överens om för den fortsatta planeringen. Vårdsamordnaren
avslutar mötet och då stängs mötet och mötesrummet finns inte längre. Direkt i anslutning till
att mötet avslutas visas en utvärdering för deltagarna att fylla i. Anne-Mette presenterar
projektstatus efter demon. Erfarenheter från pilotmöte är bland annat att det även finns
möjlighet att ringa in till mötena. Bra att testa utrustningen innan mötena. Enhetsstrukturen i
Eksjö och Mariannelund (gamla PV-områdena) har inverkat och de gamla PV-områdena som
finns i bakgrunden påverkar hur detta fungerar och har ställt till det vid testerna. Detta
behöver kollas över och underlag över enheter behöver jämföras. Helena Blom Håkansson
undersöker dokument med historik över enheter.
Projektbudgeten överskrids något. Plan för produktionssättning och överlämning till
förvaltning presenteras.Viktigt att säkerställa att ny lösning för åtkomst till infosidor på
rjl.Plus för projekt digitala lösningar och sidor med information stämmer inte. Thomas
Tryggvesson får i uppdrag att kolla och justera detta.
Beslut: Godkännande/slutdatum för projektperioden - November 2018. eHälsorådet stödjer
projektet med tillhörande budgetberäkning.

Link 2
Helena Blom Håkansson lämnar en kort lägesrapport om projektet där det under veckorna 42
och 43 pågår aulavisningar med information om nyheter i Link2. Färre personer anmälda än
beräknat. Hittills väldigt positiv respons, och det har gått bra under veckan som gått.
Presentation bifogas.

Journal via nätet
Lägesrapport, Bengt-Olof. Denna skjuts upp då Bengt-Olof inte är med vid dagens möte.

Strategi för eHälsa
Helena Blom Håkansson och Thomas Tryggvesson presenterar en idé om hur en
handlingsplan kan tas fram kopplad till länsövergripande strategi för ehälsa. Strategi
dokumenten som justerats ligger till grund för handlingsplanen, och detta utkast får
kompletteras utifrån eventuella förändringar. Ska en eventuell workshop ordnas för arbetet
med handlingsplanen, vilket tagits upp tidigare för det fortsatt arbetet? Det gäller att hitta
konkreta angreppssätt i handlingsplanen för att komma vidare med aktiviteter inom de olika
fokusområdena. Tex att hitta sätt att ordna förutsättningar och konkreta exempel för att hitta
smidiga aktiviteter. Detta kan göras vid en workshop, men också att kartlägga och inventera
vad som finns och vad som pågår redan idag.
Beslut: Helena och Thomas jobbar vidare med detta och tar fram en annan struktur för
dokumentet med handlingsplanen. Mål, delmål osv. När kan en workshop hållas? Tex Januari/
Februari? Ska workshop arrangeras för medarbetare i olika konstellationer för att fånga vilka
arbetsområden och aktiviteter som är viktiga att jobba vidare med på ett mera konkret plan för
att få förankring i aktiviteter inom olika målgrupper. Brukarråd eller andra grupperingar när
det gäller att nå medborgare och aktiviter som berör medborgare/medborgarperspektivet.
Förslag att ha små definierade grupper inom olika områden.

Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun rapporterar kort om en enkät för att kartlägga det
digitala läget i offentlig sektor Digital utveckling i offentlig sektor med hjälp av Dimeos som
tillhandahåller att enkätverktyg för att undersöka digital mognad i organisationer, med
analysmöjligheter. Forskningsprojektet som Thomas nämnt förut och som pågår under en
fyraårsperiod, om vad digitalisering innebär för kommuner och medborgare mm. Kommunal
informationssäkerhet behöver utvecklas i samverkan med länsstyrelsen som bekostar ett
projekt inom informationssäkerhetsområdet. Vissa områden har stannat upp inom
digitaliseringsområdet, bla pga att personer har slutat och att kompetens har försvunnit. Inera
har varit involverade i ett arbete med ett enhetligt arbete med eBlanketter, men detta har
stannat av pga höga kostnader för varje enskild kommun.

Messenger
Thomas Tryggvesson lyfter behovet av kommunikation mellan enheter via funktionsbrevlådor
mellan specialistsjukvården och kommun. Thomas åtar sig att ta reda på mera i detalj vilka
typer av uppgifter det handlar om, för att veta mera om vad frågan handlar om. Thomas
Johansson nämner att det även är lämpligt att kolla status för Ineras meddelandetjänst, så att
man inte jobbar med parallella spår.

Laget runt
Anette: Förberedelser inför uppgraderingen till FP3, som sker v 48 pågår, då uppgraderingen
till Link2 sker. Förberedelser inför att byta från ROS till BOS pågår, och som ett första steg
kommer provsvar att presenteras i Cosmic från 23/10. Fortsatt presentation i Journalen via
nätet och NPÖ, Barnhälsovården och Jourcentralerna kommer att komplettera. eRemiss är på
gång.

Svenne: Arbete med digitala vårdmöten pågår. Punkt till nästa möte:Första linjens vård är ett
projekt som på nationell nivå pågår. SKL är involverade i ett forskningsprojekt för att se
invånar/patientperspektivet inför ett digitalt vårdmöte. Jönköping är aktuella för att vara pilot
för att se vilka drivkrafterna är. Olika typer av appar nämns tex KoLaBoDoc tex och andra
appar testas på olika ställen där även patienten kan utföra vissa uppgifter som förberedelser
inför läkarbesök etc. Beställningstjänst i forma av en eTjänst för förbrukningsprodukter, som
hjälpmedelscentralen tillhandahåller för diabetespatienter etc.
Thomas T: NPÖ är viktigt för kommunperspektivet och att även kommunerna kan vara
producenter av data. Detta blir förmodligen mera självklart då kommunerna använder samma
system för dokumentation osv. Jönköpings kommun ligger i starten med olika verksamheter.
Marianne: Projektledare för införandet av journalsystem Katarina Hjalmar har påbörjat att
informera om detta. Det finns ett nätverk där bla frågor om införandet ska hanteras.

Övriga frågor
Annan mötestid? Frågan ställs av Thomas Johansson, om kommande möten kan flyttas till
fredag förmiddag i stället för eftermiddagar. Kan mötena framöver vara på fredagförmiddagar
i Regionens Hus, vartannat möte, och vartannat möte i digital form med början 2019.

Nästa möte 9 november 2018 Kl. 13:30 – 16:00
Mötet i januari 2019 genomförs digitalt, datum och länk skickas ut inför mötet.

Vid anteckningarna Helena Blom Håkansson

