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Deltagare

Carina Helgesson-Björk
Helena Glemdal Bergqvist
Marianne Karlsson
Thomas Tryggvesson
Helena Blom Håkansson
Anette Petersson
Sven-Åke Svensson, ej närvarande
Bengt-Olof Södergren, ej närvarande
Thomas Johansson, ej närvarande

Mötesanteckning
 Föregående mötesanteckning från 9 november 2018.
Godkännes.

 Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Carina Helgesson-Björk redogör från beslutet i ReKo. I ReKo har kostnadsförslag
tagits upp, samt kostnader för kommande år, samt att projektet nu övergår från projekt
till förvaltning. Inga oklarheter. Införandeplanen har tagits upp bland socialcheferna,
och man önskar tempo i införandet. 31/3 ska detta vara infört och klart i länets
samtliga kommuner, vilket godkänts i ReKo. Det handlar i första läget om att
vårdplaneringar ska genomföras till 50% via Digitala Mötesformer. I ett senare skede
ska detta följas upp, och då väntas denna mötesform att vara förekommande i högre
grad, vilket bör följas upp framåt för att ha en uppfattning om omfattningen. AnneMette redogör för att överlämning har skett från projekt till förvaltning på IT-centrum,
och ett avvecklingsarbete har påbörjats. Väsentligt är att fakturering ska hanteras för
detta i december för länets kommuner, så att denna investering kan hanteras inom
2018, inför kommande kostnadsår. Projektet är härmed avslutat, och via Thomas
Tryggvesson kommer återkoppling att ske fortlöpande i eHälsorådet framöver, för att
rapportera hur implementeringen fortskrider.
Thomas Tryggvesson redogör för införandeplaneringen och arbetet kring införandet.
Nyligen har informationen på intranätet har flyttats till en ny webbplats och materialet
har förberetts, och materialet är nu klart för att senare publiceras så att det blir

tillgängligt via rjl.plus. Nästa vecka kommer materialet förhoppningsvis att kunna nås
av berörda, och en specifik information kommer att gå ut i samband med detta.
Kontakt har hållits med involverade i regionen och kommunerna för att hålla berörda
uppdateradet om läget. Det är högst angeläget att detta kommer ut i verksamheterna
för att nå effekterna av den Digitala mötesformen. Stående punkt framöver med
återkoppling tills detta är klart enligt planeringen. Hur kommer mätningen att ske?
Någon typ av ”snurra” för att beräkna antal digitala möten kommer att tas fram enligt
Thomas. Thomas får i uppdrag att följa utvecklingen av hur siffror över digitala möten
förekommer framöver, och rapporterar till eHälsorådet vid nästa möte.

 Ungdomsmottagning
Thomas Tryggvesson rapporterar information som Martina Poulsen förmedlat kring
den fortsatta planen. Kort lägesrapport bifogas dagens möte. Martina och 4 ytterligare
personer från projektgruppen och den operativa styrgruppen ingår nu i en
referensgrupp med uppgift att jobba fram en kravspecifikation utifrån behov och
önskemål, tillsammans med Peter Lindberg på Inköp. Gruppen har träffats vid två
tillfällen. Upphandling och avtalsskrivande bedöms vara klart till den 1 september
2019. Om beslutet inte blir överklagat kan processen förkortas. Då kanske ett avtal kan
vara på plats till den 1 juni 2019.

Frågan har ställts kring eHälsorådets roll när det gäller det fortsatta införandet, och
detta får aktualiseras igen senare under våren när projektet närmar sig slutet, och
projektet planeras övergå i förvaltning.

 Link 2
Helena Blom Håkansson lämnar kort lägesrapport efter uppgraderingen.Presentation
bifogas dagens mötesanteckning. Rapport även nästa möte, därefter beräknas Link
kunna gå över till förvaltning.

 Messenger
Tillgång till kommunikation via Messenger, Funktionsbrevlåda har efterfrågats. Rutin
för Messengerfunktion mellan Specialistsjukvård, medicinklinik i Värnamo och
kommunala hälso- och sjukvården finns som önskemål att testa i en pilot.
Thomas Tryggvesson redogör för den förfrågan som inkommit från den övergripande
projektgruppen. Thomas förtydligar att de användningsområden som är aktuella redan
är de som även efterfrågas när det gäller funktionsbrevlådor enligt önskemålet som
presenterats. Frågan bedöms som angelägen och det är viktig att hitta en lösning för
detta, genom en pilot och utreda frågorna och förutsättningar vad gäller kostnader. Det
är viktigt att piloten inte medför några ytterligare kostnader. Avtalet med Cambio
behöver ses över för att se vad som ingår gentemot kommunerna i länet. Sannolikt
ingår Messenger i användningen av Link för kommunerna, men detta behöver
kontrolleras. eHälsorådet är positiva till en pilot, men en pilot behöver beskrivas
tydligare som projektidé med bland annat uppgifter om vilken tidsperiod är aktuell,
vad man kommer att använda Messenger till även i en förlängning etc. Anette
Peterson och Helena Glemdal Bergqvist tar med detta till styrgruppen för
gemensamma eHälsotjänster. Thomas Tryggvesson får i uppdrag att återkomma med

projektbeskrivning av pilotprojekt, och detta aktualiseras i eHälsorådet när detta är
klart, förslagsvis till nästa möte, alternativt mötet i februari.

 Strategi för hälsa
Presentationsmaterial med inkomna remissvar har skickats ut före mötet. Thomas
Tryggvesson redogör för sammanställningen som Helena Blom Håkansson och
Thomas Tryggvesson gjort, och diskussion förs kring om strategin ska ändras och i
någon mån skrivas om utifrån inkomna synpunkter från Strategigrupp Psykiatri och
Missbruk och Digitaliseringsrådet. eHälsorådet sammanfattar att de inkomna
synpunkterna kan lämnas utan ytterligare åtgärd eller justering i Strategi för eHälsa
2019-2021, så att den kan presenteras i befintlig version vid nästa möte i ReKo.
Arbetet med Handlingsplanen för eHälsa fortsätter enligt plan, med en workshop som
kommer att genomföras i Januari. En efterföljande kort rapport lämnas av Thomas
Tryggvesson och Helena Blom Håkansson som håller i workshopen, vid nästa möte i
eHälsorådet 18:e januari. Eventuella synpunkter angående Handlingsplanen inför
workshopen välkomnas från eHälsorådet med tanke på planeringen inför denna
workshop.

 Mötesdagar eHälsorådet, m.fl. 2019
Bifogas dagens mötesanteckning.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun. Denna punkt ställs in då Thomas Johansson
ej ansluter till dagens möte.

 Övriga frågor
 Nästa möte 18 januari 2019 Skype

