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Mötesanteckning
 Föregående mötesanteckning från 14 december 2018.
Godkänns.

 Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Rapport från breddinförandet, Thomas Tryggvesson. Information om säker lösning för
digitala mötesformer förmedlades före jul, samt att respektive plan för införande ska
återkopplas till Thomas Tryggvesson. Information om vart på rjl.plus informationen
är tillgänglig skickades ut med texten nedan samt länk till sidan med digital
mötesform;
”Allt om hur du genomför det digitala mötet, inklusive tips på utrustning och
telefonnummer för support finns på Region Plus: https://plus.rjl.se » Folkhälsa, vård
och tandvård » Rutiner » Samordnad vårdplanering, digitala möten”.
Testkommunerna kommer att utgöra support för övriga kommuner som inför Digital
mötesform, vilket förmedlats. Länk till infosidan skickas med i mötesanteckningen.
Några kommuner har återkommit med sina införandeplaner, diskussionen har kommit
igång och tester parallellt med faktisk planering är också igång. Hur ska omfattningen
av användandet av digital mötesform mätas? Genom inlämning av införandeplaner
och därigenom beräkna hur omfattningen av digitala möten blir i takt med att
lösningen kommer ut i användning i ökande grad. I respektive kommun behöver detta
aktualiseras så att verksamheterna verkligen kommer igång att genomföra möten i
denna form, och att det inte stannar vid tester. Marianne frågar hur man skulle kunna
mäta att man uppnår 50% av vårdplaneringarna, och det är viktigt att man tar fram ett

bra sätt att mäta detta på. Via Cosmic och Cisco bör detta kunna mätas med hjälp av
vårdsamordnarna på varje vårdcentral.
Beslut: Thomas får i uppdrag att se över uppföljningen, och kontaktar övergripande
vårdsamordnare, Erica Kyhlberg, om att påbörja statistikinhämtningen manuellt. Det
behövs påtryckningar om fortsatt detta från alla håll i de kanaler som finns för att få
igång och sprida användningen.

 Ungdomsmottagning
Martina Poulsen rapporterar. Det har testats med ändrade öppettider för att se hur detta
påverkar användningen av tjänsten. Bra respons på tider vid lunchtid. Resursåtgången
har minska något. Meddelandefunktionen har använts och verkar uppskattad. Fler
användare jobbar med UMO. God respons på annonsering via SnapChat för att nå ut
till alla ungdomar. Annonsering görs via olika sociala medier, och även genom
information via gymnasieskolor och mottagningar inom sjukvården. Man arbetar med
att ta fram korta informationsfilmer för att nå ut ytterligare. Återrapportering i
kommande möten i Strategigrupp Barn och Unga och ReKo. Frågor från Martina:
Vem ersätter Eje Mähler? ReKo står bakom strategigruppen att permanenta projektet.
Avtalsfrågan nämns liksom upphandlingsfrågan. Kostnadsfrågan nämns inför
framtiden, och den får hanteras i annat forum, och ej av Martina. Helena Glemdal
Bergqvist tar med frågan om kostnader/ekonomi för diskusson med Jane Ydman.
Upphandlingsunderlaget behöver vara klart i slutet av Mars. Ny återrapportering vid
nästa möte.

 Link 2
Lägesrapport (Helena Blom Håkansson). Presentation – slutrapportering bifogas
mötesanteckningen. Införandprojektet avslutas i eHälsorådet och rapporteras därmed
inte fortsatt, men om frågor dyker upp kan Link tas upp igen.

 Strategi för eHälsa
Översiktlig rapport från Workshop 9 januari, Thomas Tryggvesson och Helena Blom
Håkansson. Dokumentation bifogas mötesanteckningen. Viktigt att sortera ut vad och
vilka områden som är gemensamma områden region och kommun, och vad som är tex
endast intressant på kommunsidan eller regionsidan, som inte är aktuellt i detta
sammanhang. Resultatet stämmer väl överens med den input som kom fram vid
workshopen 23/2 2018. Lägga till UMO, JVN och Digitala möten mm som redan
pågår. Hur går vi vidare? Stämma av med respektive strategigrupp och kontrollera
vilka områden man vill och tar ansvar för att jobba vidare, och säkra upp det
ekonomiska ansvaret. Vi behöver komma fram till en handlingsplan snart för att ha en
grund för det fortsatta arbetet. Thomas och Helena fortsätter och kompletterar med det
som redan pågår. Kontakt tas med Strategigrupp Äldre för att få med deras input.
Färdigt utkast presenteras till nästa möte, då en handlingsplan ska presenteras som
därefter går vidare till ReKo för att fastställas.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun. Vid mötet 20/12 har en DIMOS gjorts,
frågor till representanter i kommunerna om Digital Mognad inom Offentlig Sektor.
Nästa gång när undersökningen görs behöver den föregås av information för att
förtydliga vad undersökningen avser. Studieresa till Stockholm av Digitaliseringsrådet
planerad under våren för Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet ska ta fram ett
kvartalsbrev med info om det gångna kvartalet samt vad som är på gång framöver,
detta startar i liten skala för att sedan övergå i ett offentligt informationsbrev. SAMBI

har även varit uppe för diskussion i Digitaliseringsrådet. Mycket är på gång inom olika
delar och nivåer inom området.

 Återkoppling från regiongemensam Digitaliseringsträff 16/1
Carina Helgesson Björk redogör för denna träff om man hur på en övergripande nivå
kan samordna de digitala frågorna. Ola Götesson och Christina Athlei höll i mötet.
Behov av mer samordning på övergripande nivå finns. Hur ska man med ett samlat
grepp hantera de aktuella områdena, och ett resonemang fördes om hur detta ska se ut
och fungera inför framtiden. Behövs en samlad styrgrupp? Digitaliseringsrådet
tillsammans med eHälsorådet greppar de flesta områdena. En regional bild behöver
skapas med koppling till vad som pågår på nationell nivå. Det är positivt att ett
resonemang förs på ett samordnat sätt eftersom det är många frågor man behöver
fundera över. Nästa möte är 6/3. Vad vill eHälsorådet skicka med till det mötet?

 Övriga frågor
BOS – ROS
Presentation bifogas med mötesanteckningen. Helena Blom Håkansson och Anette
Petersson informerar om övergången från ROS till BOS. Helena har informerat vid
Chefsnätverk i kommunen och samma presentation nämns idag. BOS är en stabil
modul, som fungerar väl, och de kunder som arbetar i BOS är nöjda. Planering för
kommande utveckling av BOS finns hos Cambio. Thomas Tryggvesson och Helena
Blom Håkansson ska göra en plan för information mm till nästa möte samt fortsatt
rapportera regelbundet till eHälsorådet.

JVN
Bengt-Olov berättar att Inga Jonzon Eriksson informerat skolchefer om JVN i
december. Informationen mottogs positivt. Frågan om hur socialcheferna kan
involveras tas upp? Ett beslutsunderlag behöver tas fram för att jobba vidare med hur
man kan ta sig an detta. Hur är beslutsgången? Övergripande beslut finns, men
information behövs och ett gemensamt underlag behövs. Bengt-Olov kontaktar Inga
för att påbörja arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag. Fas 1, elevhälsan, Fas 2,
övrig hälso-och sjukvård. Detta godkänns av eHälsorådet. Inga bjuds in till nästa möte.

 Nästa möte 8 februari 2019
John Bauer, våning 6, Datorgatan 1 Huskvarna

Antecknat av Helena Blom Håkansson

