Mötesanteckning eHälsorådet
Tid:

2019-04-05 kl. 13.30-16.00

Plats:

John Bauer, våning 6, Datorgatan 1 Huskvarna.

Närvarande
Helena Glemdal Bergqvist
Marianne Karlsson, ordförande vid dagens möte
Thomas Tryggvesson
Sven-Åke Svensson, via Lync
Helena Blom Håkansson

Ej närvarande
Carina Helgesson Björk
Anette Petersson
Thomas Johansson
Bengt-Olov Södergren

Agenda
 Föregående mötesanteckning från 8 mars 2019
Godkännes vid mötet.

 Ungdomsmottagning på nätet
Martina rapporterar från presentation i Strategigrupp Barn och Unga om att
slutrapportering görs i september inför beslut i oktober. Kostnader täcks av statliga
bidrag för hela 2019. Arbete med upphandling pågår. Se vidare Martinas presentation
som bifogas anteckningen. Frågan om att det tydligt ska framgå vilken
personalkategori bokningen avser, diskuteras med regionens jurist, då det är viktigt att
denna typ av tjänster bör ha en mera flexibel hållning. Antalet besök/kontakter har inte
ökat, medan antalet frågor via meddelandefunktion i stället har ökat.
Uppdrag: Frågan tas vidare till programstyrgrupp för eHälsa för diskussion och
beslut. Helena Glemdal-Bergqvist förmedlar frågan.

Beslut:När det gäller kostnaden går frågan vidare på remiss till Socialchefskonferens
11/4 och Sjukvårdens ledningsgrupp 11/4 och Strategigrupp Barn och Unga 24/5 och
eventuellt beslut i ReKo 5/6.

 MISU
Besök av Johannes Malm, som presenterar MISU – modell för individanpassad
uppföljning. Thomas Tryggvesson inleder med bakgrunden från workshopen då
arbetet med handlingsplanen inleddes, och att det i februari presenterats i andra forum,
för det fortsatta arbetet i länet. Frågor om användning ställs, och om personal inom
regionen använder MISU, eller om det endast är kommuner som är aktörer i
användningen. Regionens personal är involverade när det gäller bedömningar i
samband med Samordnade individuella planer, SIP. Presentationen bifogas dagens
anteckning.

 Journal Via Nätet – kommuner skolhälsa
Inga Jonzon Eriksson rapporterar att projektdirektivet har justerats, och kontakt har
tagits med Swevac och PMO. Bengt-Olof har tagit upp detta med skolhälsochefer och
socialchefer. Till Swevac krävs inga ytterligare anslutningskostnader. I PMO behövs
en CGMX för varje kommun. Kommunen kommer att ha en del per kommun och
Region Jönköpings län har en del. Detta behöver diskuteras i Styrgrupp för Medicinsk
vård. Rickard Källberg kontaktar Inga Jonzon Eriksson. Kommunerna kommer att
fördela kostnaderna mellan kommunerna utifrån kommunstorlek. Detta gör att
området hanteras senare än tidigare planerat.

 Beställning och svar i Cosmic(BoS)
Helena informerar från aulavisningarna och om kommande infotillfällen. 350-400
personer har fått information, och responsen har varit god. Kommunerna har deltagit
med ett fåtal personer. Rutin för kommunens personal kommer att förmedlas parallellt
med övriga rutiner etc i samband med införandet.

 Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Thomas rapporterar resultat som inhämtats via Zoom. Presentation bifogas. Resurser
ska diskuteras med Ola Götesson och Mats Bojestig på måndag. Erika Kyhlberg
kommer att jobba mot både regionen och kommunerna med SVPL och Digitala
Vårdmöten. I Vetlanda har detta stämts av och det går bra. Viktigt med tydliga rutiner
kring hur möten genomförs och vem som ska vara med i mötena. Detta bör bestämmas
lokalt. Statistiken är viktig att få fram för att följa progressen. Sven-Åke och Helena
Blom Håkansson utreder vilka möjligheter för uppföljning som finns och kontaktar
ansvariga för Diver.

 Strategi för hälsa
Justerad handlingsplan är utskickad, inga sypunkter har inkommit. Handlingsplanen
godkännes vid mötet, och vidarebefordras till ReKo för beslut. Vidare jobb bör ske
vad gäller innehåll under hösten, inför 2020 i samverkan med strategigrupperna.

Datum för representation och besök i strategigrupperna är inplanerade. Datum för
strategigruppernas möten är följande:
Strategigrupp Äldre 7/5 förmiddagen
Psykiatri och Missbruk 21/5 eftermiddag
Funktionshinderområdet 24/5
Strategigrupp Barn och unga 24/5 förmiddag.
Vilka i eHälsorådet kan delta?

 Projektunderlag Messenger
Kompletterat beslutsunderlag bifogas. Anette Peterson har meddelat att hon stöder
förslaget. Projektunderlaget godkännes med reservation för att inga väsentliga
kostnader tillkommer, vilket kompletteras i underlaget.

 Övriga frågor
 Nästa möte 24 maj 2019, Skype.

