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Mötesanteckning
Föregående mötesanteckning från 18 januari 2018.
Godkännes utan justering.

Ungdomsmottagning på nätet
Martina ger skriftlig rapport. Kort resumé vid mötet, och diskussion om det fortsatta
arbetet kring upphandling som behöver följas upp fortsatt. Den säkra
kommunikationsmodellen som tagits fram via en app nämns, som ett bra alternativ för
säker kommunikation från en person till en annan person. Rapportering igen vid nästa
möte.

Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Thomas Tryggvesson lämnar en kort resumé över höstens intensiva arbete, nämner att
information finns på rjl.plus http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=45000
samt redogör för vad som är aktuellt just nu, bland annat med fokus på att det inte
riktigt kommit loss med användningen av den digitala mötesformen.
Nulägesbeskrivning presenteras på mötet, med en genomgång av läget och de aktuella
förutsättningarna för respektive vårdcentral. Enligt planen för införandet och målet
kan man konstatera att arbetet ligger efter, och ett nytt grepp behöver tas för att
komma igång brett. Resurser för övergripande vårdsamordning är ännu inte tillsatta

för de två som jobbade under 2018 med vårdplaneringsprocessen och vårdsamordning
kopplat till Digitala Vårdmöten, en person saknas ännu med stödfunktion för
verksamheten. Det har inte gått enligt den tidigare planeringen, och diskussion
kommer om vad orsakerna är till att det inte kommit igång som planerat. Frågan
kommer upp angående hur primärvården ska komma in bättre i detta och att det är
mycket viktigt att primärvården kommer in bra i arbetet med detta. Mätning behöver
göras utifrån primärvården, för att få en bild av utbredningen av rutinerna. Respektive
Vårdcentral får rapportera siffror på detta. Mätning görs inte i kommunerna i detta
läget. Insatser behöver göras i flera nivåer, och Thomas aktualiserar detta vidare till
ledningsnivå. Extra fokus behövs för primärvården. Vid informationsträffar om Link,
nämns i korta drag info om digitala vårdmöten, och länken till vart informationen
hittas.

Strategi för hälsa
Utkast på handlingsplan presenteras. Bifogas mötesanteckningen.
Under mötet kompletteras med sent sammanställt material från strategi äldre. Thomas
Tryggvesson och Helena Blom Håkansson presenterar senast aktuellt efter genomförd
workshop kring aktiviteter. Utifrån det inkomna materialet från workshopen behöver
de gemensamma områdena identifieras, så att respektive strategigrupp kan ta fram
minst två områden att jobba vidare med inom handlingsplanen. Ta fram de konkreta
exemplen som finns i resultatet, och inför nästa års handlingsplan ska respektive
strategigrupp få med minst två områden att jobba vidare med. Strategigrupperna
behöver få information om hur de ska arbeta framåt med eHälsofrågor.
Uppdrag - ta fram ett mera redigerat material till 8/3 som mailas till deltagarna i
eHälsorådet för synpunkter innan mötet. Material färdigställs inför nästa ReKo i April
då handlingsplanen ska fastställas. Träffa strategigrupperna i april och maj, stäm av
med utvecklingsledare när mötena är, och planera för detta. Helena & Thomas ordnar
detta.
Anpassa upplägget och frångå utgångspunkten i målen, och arbeta om innehållet, och
ha en kolumn med koppling till flera mål per aktivitet. Två punkter i hjälpmedel med
1177 ska finnas kvar.
Sven-Åke nämner att användningen av Cisco meeting ska utökas till andra
sammanhang, enligt styrgruppen för gemensamma eHälsotjänster, och att använda
tjänsten i UMO för ett bredare område.

Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun. Inget nytt sedan senast, förutom besök i
Stockholm angående det forskningsprojektet inom digitalisering som pågår där. Det
handlar om forskningsprojekt angående digitalisering på olika nivåer och dess
påverkan för medborgare etc. på kommunsidan. Inte något nytt i övrigt. Nästa möte
29/2. Mer info efter det mötet.

Medskick från eHälsorådet till Regionsamverkan
digitaliseringsträff 6/3
Kommundirektören har lyft att många springer på digitaliseringsbollen och
samordning saknas inom detta område. Kristina Athlei och Ola Götesson och Carina
Helgesson Björk och Thomas Tryggvesson och Jan Pihl och Ingemar Svensson
kommer att ingå i en arbetsgrupp med uppdrag utifrån detta perspektiv. En mer
övergripande grupp kommer att behövas för att samordna detta arbete fortsatt.
eHälsofrågor och digitaliseringsfrågor behöver synkas och samverkan behövs kring
dessa områden. Regionen driver enligt kommundirektörerna digitaliseringsfrågorna i
för låg takt. Förutsättningar för digitalisering behövs och behöver vara jämlika för
tillgänglighet för alla. För att klara gapen inför framtiden måste dessa områden synkas.
Carina vill ha input från eHälsorådet kring vilka områden som är viktiga och hur kan
dessa samordnas, och hur kan strukturen för samordning se ut? Vad saknas? Hur styrs
och koordineras utvecklingsfrågor på bättre sätt?
Förslag:
 Överordnad struktur, med gruppering för övergripande ansvar inom olika
områden både för regionen och kommunerna, så att de olika områdena
binds ihop på ett bra sätt genom grupper som kanske redan finns idag.
(Thomas Johansson)
 Programstyrgrupper för olika områden som finns i regionen, med
undergrupper i form av olika styrgrupper som i sin tur hanterar frågor
utifrån olika områden utifrån organisationen, så att de olika områdena
och grupperna knyter ihop de olika frågor som är aktuella och att de
hanteras i rätt forum. (Anette)
 Kommunens perspektiv behöver komma in i de olika områdena. (Carina)
 Struktur för hur de olika frågorna kan hanteras mellan de olika grupperna
och nivåerna. (Thomas Johansson)
 Otydlighet i gruppernas uppdrag idag, mer tydlighet behövs(Thomas J)
 Kan grupperna till exempel beskriva sina uppdrag, för genomgång av
eHälsorådet för att fånga vilka delar som behöver utvecklas (Anette).
Beroende på vad resultatet blir får en struktur tas fram för hantering av
frågor utifrån varje grupps uppdrag, utan att om möjligt skapa nya
grupper.
 Till exempel - Styrgrupp som har helhetsgrepp kring samtliga områden
på övergripande sätt, eHälsorådet, digitalisering och
infrastrukturområden kan träffas regelbunden för att synka helheten, och
därigenom kan man få en tydligare struktur kring hur och var frågorna
ska hanteras. Viss input behöver komma från centralt håll för
eHälsorådet.
 Hur kan Länsstyrelsens arbete komma in i detta, eftersom de också
arbetar med frågor där samverkan behövs, och som behöver beaktas och
tas med i detta. (Carina)
 Det finns många spår och stuprör som måste tas om hand och en
gemensam struktur skapas för att jobba vidare. Ansvar inom respektive
stuprör och fördela frågor inom respektive grupp, med både regionens
och kommunerna inblandade.
 Kompetenscenter ? Hur ska denna hanteras? För regionen i
digitaliseringsrådet har frågan om kompetenscenter varit uppe för




diskussion, att tex ha ett center med kompetens, tex konsulter inom olika
områden. Vad menar vi med kompetenscenter?
eHälsorådet – vilka delar ska eHälsorådet ansvara för? Lära om
kundernas behov – hur kan dessa frågor hanteras och var hör de hemma?
Vid behov kan workshops hållas med representanter från de tre
områdena och hitta olika konstellationer för samverkan med tillfälliga
arbetsgrupper med representanter från olika strukturer och grupperingar.

Dagsläget BOS / ROS
Lägesrapport om kommande informationer och frågan som gäller etikettskrivare. Mejl
kommer att skickas ut till IT-kontaktpersoner/IT-chefer med frågan om vilka
etikettskrivare som finns ute i kommunerna, och den informationen skickas sedan
tillbaka så snart som möjligt för att kunna komma vidare i om nya etikettskrivare
behöver anskaffas, och om några kan behållas och programmeras om. Samverkan med
IT-centrum i regionen för detaljer och teknik. Informationsträffar kommer inom kort
att finnas tillgängliga för anmälan via Lärandekalendern. Införandeplanen gäller.
(Helena Blom Håkansson och Anette Peterson)

Projektunderlag Messenger
Thomas Tryggvesson presenterar, beslutsunderlag bifogas. Samma
användningsområden, regler och rutiner som vid Messenger som finns idag ska
tillämpas. Titta vidare på detaljer, och kolla med ansvariga i Messenger för att bedöma
om och undersöka om det går att genomföra en liten pilot. REKO har beslutat att titta
på om Messenger kan vara ett sätt för denna kommunikation, och uppdraget har
lämnats till eHälsorådet. Värnamo kommun och medicinkliniken i Värnamo har
anmält intresse. Projektplanen och projektet behöver förtydligas och tydliggöras,
kostnad och omfattning måste beräknas. Ingår licenskostnaden redan? Projektgrupp
ska tas fram. Samma koncept som för funktionsbrevlådor i Messenger mellan PV och
kommun. Lägga till vilka patienter som avses samt beskriv hur man jobbar i Cosmic
Messenger. Hur går vi vidare? Omfattning av projektet behöver förtydligas. Helena
Blom Håkansson kollar med Helena Glemdal om resurser eller annat projektstöd.
Inera och SKL driver ett projekt för digital kommunikation som är på gång.

Övriga frågor/Laget runt
Sven-Åke: Anteckningar om eHälsorådet, var hittar vi dem? Arbetet med Evolution
pågår och Helena Blom Håkansson uppdaterar och lägger om i samband med det.
Helena Glemdal Bergqvist nämner Ineras samverkansprojekt, och Carina Helgesson
Björk har hoppat av, och Ola Götesson kommer att ingå i gruppen som
kommunrepresentant i Carinas ställe. Arbetet rullar på med vissa områden, tex JVN
där Jönköping ligger långt fram. Hemmonitorering är aktuellt. Vilka nivåer ska olika
frågor hanteras i? Koppling till det arbete Carina nämnde förut.
Förslag om att ordna fika till nästa fysiska möte. Helena Blom Håkansson och Thomas
Tryggvesson ordnar fikabröd!!!

Nästa möte 8 mars 2019 Skype
Journalen Via Nätet, Inga Jonzon Eriksson deltar.

