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Mötesanteckning
Föregående mötesanteckning från 19 oktober 2018
Godkännes.

Ungdomsmottagningen
Uppdatering av projektets status lämnas av Martina Poulsen. Uppdrag för upphandling har
lämnats, och Martina redogör för detta. Nöjdheten är i topp efter att ungdomar har använt
tjänsten. En offentlig upphandling behöver göras då omfattningen kräver det då antalet
användare redan nu beräknas till ett antal som kräver detta. Med anledning av breddinförandet
i befintlig plattform, behöver man planera för ett successivt införande för att synka det under
den period processen för upphandlingen pågår för att inte övertrassera avtalet för antal
användare. Under 2019 är antalet användare beräknat till 20. Rent praktiskt innebär detta att
den nuvarande planeringen kan pågå med 20 användare även under 2020, med ett successivt
ökande antal inför att upphandlingen blir klar. Kostnaderna kan öka vid övergången till ett
annat system, bland annat för IT-support. Två större frågor är centrala: 1.Vem vinner avtalet?
2.Omställningskostnader i samband med byte av system.
Rekommendationen från strategigrupp barn och unga samt eHälsorådet är att den aktuella
planen stöds. Inför presentation i ReKO nästa vecka kompletterar Martina sin presentation
och anpassar den beräknade resursåtgången utifrån den efterfrågade samtalsmängden.
Presentation bifogas mötesanteckningen.

Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Anne-Mette Rönning (projektledare IT-centrum) återkopplar och ger löpande status i
projektet. Lägesrapport och kostnadsberäkning presenteras vid dagens möte. Testerna har
visat att i vissa fall visades inte mötena korrekt trots att mötena bokats enligt testade rutiner.
HSA-ID för Jönköping presenteras med 5 tecken vilket är för mycket då 4 tecken är det som
stöds.
Thomas T ger rapport från pågående pilottest. Pilottesterna har gått bra, men vissa moment
och utrustning behöver testas ytterligare, och ytterligare tester är inplanerade. Nya
mötesdeltagare har efterfrågat chat-historik då det saknats när någon ansluter ett pågående
möte. Breddinförandet behöver beakta utvärdering av testpiloterna, för att anpassa planering
och införande på bästa sätt. Thomas har förmedlat kortfattad info om tillvägagångssätt så att
man kan dra igång tester osv när det är dags. Till eHälsorådet önskas fortlöpande rapportering
för att få info om läget i länets kommuner. Thomas redogör för utvärdering för de som de
möten som genomförts, bland annat Hur mycket arbetstid som digitalt möte sparat för
personalen, samt ett ytterligare antal frågor, som alla besvarats med varierad men
övervägande positiv respons. En separat rutin kring hur det digitala mötet ska gå till, har
efterfrågats. Vissa patientgrupper är mindre lämpliga för digitala möten, och det är viktigt att
anpassa denna mötesform till deltagarnas förmåga och använder hjälpmedel som finns för att
stödja när svårigheter finns. Information finns för digitala möten, hur mötena ska genomföras,
utrustningen, och information finns även för deltagande patienter och närstående om
mötesformen. Information efterfrågas från Bra Liv som saknar information om detta både
gällande breddinförande men även på mera detaljerad nivå. Fortsatt arbete:
Viktigt att aktuell information sprids i berörda organisationer. Lämpligt att Övergripande
vårdsamordnare Erika Kyhlberg och Karin Olin gör en synkad informationsinsats.
En tydlig plan för breddinförandet a la utrullningsplan efterfrågas av eHälsorådet, med en
plan för när respektive verksamhet planerar att dra igång med digitala möten. En
införandeplan för det fortsatta breddinförandet behöver göras. En första skiss på en
införandeplan presenteras vid nästa möte i eHälsorådet.
Anne-Mette presenterar kostnadsberäkning, samt redogör för plan för produktionssättning och
överlämning till förvaltning vilket kommer att presenteras för ReKo. Thomas T och AnneMettes presenterar vid näst ReKo möte. Lämpligt underlag tas fram inför presentationen i
ReKo. Thomas T och Anne-Mettes presentationer bifogas mötesanteckningen.

Journalen via nätet
Lägesrapport, som via Inga förmedlas av Thomas T. Inga är inbjuden den 30/11 för att
informera om JVN vid skolchefsmöte. Nästa fredag kommer Inga till Socialchefernas möte.
Först nästa år blir det aktuellt att jobba vidare med JVN för kommunerna.

Link 2
Lägesrapport om projektet med Link2 lämnas av Helena Blom Håkansson. Kort rapport om
att läget är under kontroll, och att arbetet rullar på enligt planeringen.

Strategi för eHälsa
Helena Blom Håkansson och Thomas Tryggvesson presenterar upplägg för framtagande av
handlingsplan för eHälsa. En presentation av läget kommer att ske i presidiemöte för social –
och omsorgschefer 16/11.

Strategin och Handlingsplanen kommer att tas upp i ReKo vid första mötet 2019. Utkast till
Handlingsplan presenteras, och även den fortsatta planen. I detta läget är det viktigt att
involvera strategigrupperna, utvecklingsledarna, folkhälsa, funktionshinderområdet samt
representanter inom hjälpmedelsområdet för att ta fram en Handlingsplan. Thomas T och
Helena Blom Håkansson får i uppdrag att planera och genomföra en workshop kring detta i
början av 2019. Utgångsläget blir att representanter från strategigrupperna deltar och
gemensamt tar fram en handlingsplan och aktiviteter, både pågående, redan påbörjade
aktiviteter, samt nya relevanta aktiviteter. Handlingsplanen presenteras sedan i
Digitaliseringrådet 14/1, och Strategin i ReKo 8/2, och Handlingsplanen presenteras därefter i
ReKo 28/2.
Ett utkast behöver således vara klart för Handlingsplanen efter genomförd workshop i en
första version till 28/2.
Kompletteras med skolchefer, socialchefer, hjälpmedels, funktionshinder och ev någon mer.

Laget runt
Helena Glemdal Bergqvist :
Programrådet för eHälsa har Internat nästa veckan med de olika konstellationerna, den
kommunala delen har även möte då, och bland annat diskuteras att man då vill förena regionoch kommundelar i högre grad vad gäller dessa områden. Budget 2020 är också aktuell att
sätta.
Thomas J:
Efos är ett aktuellt område, lite rörigt för tillfället kring detta. Senaste nytt hittas i Ineras
kalender på nätet. Inget aktuellt från Digitaliseringsrådet.
Carina Helgesson Björk och Thomas T har bjudits in av Ola Götesson till möte på initiativ av
kommundirektörer för att hitta hur kommun och region kan samverka och jobba inom
digitaliseringsområdet. Dialog förs kring vad man vill åstadkomma framöver inom
gemensamma områden i form av gemensam struktur och plattform för det fortsatta arbetet.
Helena Glemdal Bergqvist/IT-centrum behöver vara med i arbetet fortsatt.
Sven-Åke:
Remisstatus och läkemedel i JVN. Ny regelbok på gång inom Primärvården bland annat
gällande omfattande eTjänster som erbjuds i Primärvården. Första linjens vård, vad realiseras
inom ramen för detta? Carina ställer frågan om automatiserade flöden, och inom vilka
områden detta finns. Det finns inom vissa automatiserade kallelseflöden etcetera, men det
finns många områden där detta kan utvecklas ytterligare, och där tillräckligt bra stöd finns
redan idag. (Medskick även till handlingsplanen – vilka områden/aktiviteter finns) Data till
kvalitetsregister, formulär för patienter att svara på inför och efter besök och intygstjänst är
exempel på bra områden.

Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun. Inget aktuellt idag.

Övriga frågor
Inget aktuellt.

Nästa års möten
Diskussion om fortsatta möten i eHälsorådet. Viktigt med en bra grupp med regelbundna
möten, med vartannat möte fysiskt möte och vartannat möte genomförs via Skype.

Beslut: Möten planeras för nästa år varje månad enligt ovan, med kortare Skypemöten mellan
dessa vid behov. Fysiska möten förläggs till IT-centrum. Thomas T skickar ut
mötesbokningar följande eftermiddagar för 2019;
18/1 Skype
8/2
fysiskt möte
8/3
Skype
5/4
fysiskt möte
24/5 Skype
6/9
fysiskt möte
11/10 Skype
8/11 fysiskt möte
29/11 Skype

Vid anteckningarna Helena Blom Håkansson

