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Mötesanteckning

 Föregående mötesanteckning från 16 mars 2018
Godkänns utan synpunkter.


Strategi för eHälsa. Kl. 13.45
Ylva Linderstam (IT arkitekt)närvarar inte vid mötet. Helena Glemdal Bergkvist håller
i detta idag och presenterar handlingsplan för nyttoanalys, och vi går vidare med
Nyttoanalys och Möjliggörare utifrån eHälsostrategin. Genomgång av den framtagna
effektkedjan, sambanden mellan handlingsplanens årliga arbete, den treåriga

varaktigheten och kopplingen till nationella förutsättningar och agendor, och annat
som påverkar. Projektbladet med Nyttor och Möjliggörare som togs fram förra gången
kompletteras idag med ytterligare fokus på kommunperspektivet. Detta utgör sedan
underlag för Helena Blom Håkansson och Thomas Tryggvesson som skriver
eHälsostrategin till nästa möte, enligt gällande beslutsordning, och därefter skrivs en
Handlingsplan. Tidplan: Utkast klart 15/6 med utskick en vecka före mötet i juni till
hela gruppen. Anpassas till mötesdatum för Kommunalt forum. Därefter kan utkastet
bearbetas vidare, tas ut till respektive grupper i augusti, återföras till eHälsorådet i
september, och beslutas i ReKo i Oktober. Handlingsplanen ska vara klar att
presenteras i Kommunalt forum 7/12.

 Digitala mötesplatser Kl.: 14:15
Anne-Mette Rønning (projektledare IT-centrum) presenterar projektrapport. AnneMette undrar vad denna grupp önskar få presenterat i detta forum, och tills nästa gång
kommer även tillägg av budget, utfall, prognos. Idag presenteras hur projektet rullar
på, se bilaga. Stämt av och etablerat samverkan med Kalmar som har avtal för att få
detta att fungera med Cisco-meeting och videokomponenten. Vi kan gå vidare med
upphandling för utveckling av detta. Resurser inom olika områden har involverats för
att kunna få projektet att fortsätta enligt plan. Om något av värde kan levereras tidigare
önskar man få leverera det tidigare enligt treveckorssprintar, i balans till vad som är
möjligt inom den givna tidplanen, dvs löpande leverans med sådant av värde.
Avstämning kommer att ske med vårdsamordnare och systemägare/systemförvaltare
med hjälp av användningsfall. Frågan har ställts om den temporära lösningen kan
införas före sommaren, eller om man ska avvakta tills senare. Helena Blom Håkansson
kollar med Marita Sandqvist om det kan vara ett bra alternativ att få igång före
semesterperioden, eftersom det då kan avlasta när resurssituationen är mera pressad.
Thomas Tryggvesson kollar med Carina Hellström. Anne-Mette har fått information
av Anette Peterson att Anette Peterson är systemägare och att Britt Karlsson är
Systemförvaltare.
Beslut/Uppdrag: Videolänkar ska skickas till kommunernas nätverk för eHälsa så att
de får input för detta område. Thomas ansvarar för att förmedla detta för att få en
spridning av projektet.


Ungdomsmottagning online. Kl.: 14.45
Martina Poulsen (projektledare) presenterar projektrapport (bifogas)
UM Jönköpings län online, kommer att vara tillgänglig from 3/5. Avtal är klara sedan
slutet av mars, vilket gör att tidplanen håller. Projektplanen håller, projekttiden följer
avtalet och gäller under tiden 20180430-20190331. Utbildning och möten har skett
under april, och tester har gjorts av inloggning och användning både som personal och
ungdom. Statliga medel utveckling/utbildning av personal som jobbar med
ungdomsmottagning online beslutas vid nästa möte i ReKo. Ett koncept för
kommunikationsinsatser är inplanerat med information, pressutskick och ett
lanseringspaket med affischer etc finns. Funderingar framåt finns kring utvärdering,
uppföljning av uppsatta mål, statistik, nätverk behövs för representanter för
ungdomsmottagningar samt flera frågor. Martina har förslag om ekonomisk
fördelning, att dela kostnaderna lika. Kostnader för drift av den digitala tjänsten
behöver tas med vid ordinarie drift vid ett breddinförande. Upphandling eller inte är
också en fråga, och det är mest troligt att upphandling kommer att krävas. Helena

Glemdal Bergkvist informerar om att systemägare blir Johan Skoglund inom Kirurgisk
vård. Systemförvaltare ännu ej utsedd.

 Link 2
Anette Petersson och Helena Blom Håkansson ger kort lägesrapport. Införande i RJL v
48 enligt planering. Detta sammanfaller med införande av nytt dokumentsstöd i
Jönköpings kommun. Projektdirektivet för Link2 är påbörjat och behöver slutföras,
och skickas därefter till hela gruppen för beslut via mejl, därefter går det till ReKo
22/5.

 Laget runt
Helena Glemdal Bergkvist : Inera och verksamhetsplanen för 2019 är antagen av
politiken och ägarrådet. Parallellt med detta har programrådet för kommuner startat.
Nästa mötet- vad säger verksamhetsplanen, eftersom den påverkar kommun och
region på olika sätt. Helena Glemdal Bergkvist går igenom den nästa gång – separat
punkt nästa möte Inera. Carina Helgesson går igenom det nästa gång.
Thomas Tryggvesson: Haft kontakt med Chefsnätverket för eHälsa på kommunsidan,
för att få koll på hur långt man hunnit med CISCO-teknisk lösning. Detta är ett forum
som leds av kommunal utveckling, med samordningsansvar för gemensamma frågor,
där alla kommuner är representerade. Olika chefskategorier från länets kommuner.
Vilka olika forum finns och hur går kanalerna mellan de olika forumen?
Helena Blom Håkansson: Ägnar mycket arbete åt Link2, som införs v 48 i RJL enligt
gällande planering.
Carina Helgesson Björk: Har varit på det första mötet på Inera i kommunernas
programråd. Det var mycket diskussion och tankar kring de olika typer av frågor som
behöver hanteras i detta forum.
Marianne Karlsson: Inget specifikt nytt sedan sist.

 Rapport digitaliseringsrådet – flyttas t.ill nästa möte
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun rapporterar vid nästa möte.

 Övriga frågor
 Nästa möte 18 maj
Vid anteckningarna
Helena Blom Håkansson

