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Mötesanteckning

Föregående mötesanteckning från 20 april 2018
Godkännes utan justeringar.

Laget runt
Helena Glemdal-Bergkvist: Rapport från senaste programrådet – samarbete pågår kring
Nationell gemensam kunskapsstyrning, med fokus på att få ihop det tidigare än planerat för
kommunal och regional samverkan. Budgetarbete inför kommande budgetperiod 2020 startar
i oktober 2018, då detta och annat aktuellt behöver finnas med, där gemensamma
beröringspunkter finns. Angeläget med en beredningsstruktur på hemmaplan som behövs för
att arbetet ska kunna löpa på lokalt och gå hand i hand med det som pågår nationellt. Det finns
gemensamma samarbetsytor inom vissa delar, men det behöver kartläggas och ses över.
Marianne Karlsson: Angående digitala mötesformer har synpunkter framkommit att
deltagandet inom primärvården behöver utökas.

Journal via nätet
Inga Jonzon Eriksson redogör för förstudien och ger en kort rapport över läget för Journalen
via nätet. Presentationen bifogas mötesanteckningen. Uppsala kör sedan 2012, sist ut är
Västerbotten som har startat i år. Olika informationsmängder visas i olika regioner och
landsting. Region Jönköpings län är aktiva i Journalen via nätet sedan 2015. Användandet
ökar fortlöpande. Nästan 25% i Region Jönköpings län tar del av Journalen via Nätet. Ju fler
informationsmänger som presenteras desto mer ökar användningen. Förstudien inklusive
vision, uppdraget och syftet presenteras, och de olika delar som förstudien omfattade beskrivs.
4 kommuner i länet, Folkhälsa och sjukvård samt Kommunikationsavdelningen har deltagit i

förstudien. Anteckningar, ADL-status och Vård- och omsorgsplaner är de
informationsmängder som förs över. Vaccinationer visas sedan tidigare för länets kommuner.
I steg 2 är mätvärden och loggar aktuella informationsmängder som visas.
Dokumentationsutbildning har ingått med betoning på att det är viktigt att tänka på att
dokumentationen och språkbruk anpassas med tanke på att patienter och anhöriga läser
informationen via Journalen via Nätet. Förstudien visar att en gemensam införandeplan för
kommunerna tas fram och är angelägen att synkas för kommunerna gällande de nationella
tjänsterna. Elevhälsovården rekommenderas även att ta fram en införandeplan. En
införandeordning är framtagen och föreslagen i förstudien, där Elevhälsovården föreslås vara
först ut. Nyttoeffekterna presenteras ur ett patient- och invånarperspektiv, och den samlade
överblicken och helhetssynen som Journalen via Nätet ger, även för hälso-och
sjukvårdspersonalen. Tekniska förutsättningar är viktigt i förberedelserna och den
tankemässiga förberedelsen och förankringen i verksamheter är ett stort och viktigt område att
ta höjd för tidigt, eftersom detta kräver tid. Inom vissa verksamhetsområden har större
förberedande diskussioner krävts då man haft frågor kring menprövning m.m. , men det har
sedan gått väldigt bra när det hela kommit i drift. Planen för Pulsen Combine för kommunerna
i länet, är som införandeprojekt både delat och gemensamt, där Jönköpings- eller Nässjö
kommun är aktuella att starta. Ett införandeprojekt kommer att behövas för varje kommun,
parallellt med andra tillhörande projekt. Nationellt avtal med Inera behöver tecknas med varje
kommun för att kunna ansluta till den Nationella tjänsten som på nationell nivå samlar,
tillhandahåller och därefter levererar informationen vid efterfrågan.
Beslut/Förslag: Marianne och Carina tar med frågan för diskussion om fortsättning och
förankring i kommunerna. Möte om detta 8/6. Svar bör kunna finnas till mötet i
eHälsorådet15/6. Bengt-Olov tar med sig detta till Elevhälsan. Bengt-Olov lämnar besked
efter sommaren vid mötet i eHälsorådet 21/9. Diskussion behöver tas för att sammanfatta
resultatet av förstudien samt gå vidare med steg två och hur det fortsatta arbetet ska
genomföras både när det gäller införande och annat arbete som krävs. Inga bjuds in till dessa
möten.

Ungdomsmottagning online
Martina Poulsen (projektledare) ger kort muntlig rapport från starten av projektet och om de
första samtalen. Start som planerat 3/5. 4 tillfällen har varit aktuella och samtliga berörda
professioner har fått möjlighet att testa. Informationen har hittats av patienterna via Google
eller UMO:s hemsida. Planscher e. t. c. har fastnat hos Postnord, så den marknadsföringen
försenades. Information finns på Instagram, och UMO Online har marknadsförts i olika
mediala kanaler, bl.a. Snapchat. Första styrgruppsmötet i den operativa styrgruppen har
genomförts. Beslutskanaler har diskuterats och klargjorts, och en modell med beskrivning
efterfrågas. Martina tar fram en modell och presenterar den i eHälsorådet när den är klar.
Martina efterfrågar skriftligt underlag för fördelningsnyckeln för den tekniska plattformen.
Thomas T och Martina har kontakt inför nästa möte angående deltagande eller om
presentation, PPT, är tillräckligt.

Digitala mötesplatser
Anne-Mette Rönning (projektledare IT-centrum) återkopplar finansieringsfrågan och ger
löpande status i projektet. Förslag på lösningsalternativ om vilka individer som deltar i
digitala möten samordnad vårdplanering presenteras.
(Underlag har skickats ut separat inför mötet)
En hel del arbete pågår inom många delar av projektet och en preliminär genomförandeplan
finns. Samverkan med Kalmar finns etablerad och en delning av källkod diskuteras via en

särskild portal, vilket dokumenteras via avtal. Utveckling och kvalitetssäkring av den digitala
lösningen lokalt sker i treveckorssprintar där varje treveckorssprint avslutas med en demo för
verksamhetsrepresentanter och andra berörda. Utvecklingen sker i linje med de framtagna
användarfallen, och olika delar och funktioner i Cosmic. Målet är att allt ska fungera i
testmiljö inför semesterperioden. Driftsättning planeras till september/oktober 2018. Fråga
från Thomas Johansson – hur kommer kommunernas representanter med? Vilka
representanter som ska representera kommunerna beslutas i chefsnätverk för kommunerna
och tas upp via Thomas Tryggvesson. Kontakt behöver även etableras med Ulrika Stefansson
för samverkan med primärvården. Fråga från Sven-Åke: Finns de dynamiska
rummen/mötesrummen med i den plan som presenteras. Ja, de finns med i planeringen i form
av en simulerad variant som testats i videoportalen, som skickats vidare till inkorgen i 1177,
meddelande med länken tillmötet som förmedlas via Link osv. Vad gäller budget, finns
beräknat utfall av budget och resurser för april 2018. Tid och resurser är definierade risker för
det fortsatta arbetet, och finns med i presentationen. Möjligheten att använda mobilt BankID
finns tillgänglig redan före sommaren, eller tidigt i augusti, vilket är väldigt positivt i
projektet. Olika alternativ för säker digital autentisering diskuteras, och det är väsentligt att
det är tydligt vilka personer som ska delta vid de digitala mötena. En rekommendation är att
vårdsamordnaren meddelar vilka personer som ska delta vid det digitala mötet, och detta ska
förmedlas via vårdsamordnaren i samband med att mötestid förmedlas. Detta omfattar både
personal och närstående. Verksamhetsnära projekt behöver initieras för att kunna samverka
kring detta, och Thomas Tryggvesson får ta med sig frågan till möte nästa vecka. Carina
Helgesson-Björk förmedlar den vidare till Ola Götesson. Beslut: Alternativ 1, och initiering
till att bemanna för detta.

Strategi för eHälsa
Kort lägesrapport om handlingsplanen (Helena Blom Håkansson och Thomas T). Arbete
pågår med Handlingsplanen.

Link 2, projektdirektiv
Anette Petersson och Helena Blom Håkansson presenterar utkast till projektdirektiv.
(Bifogas). Vissa justeringar görs vid mötet, och efter mötet, och skickas ut senast måndag
förmiddag. Projektdirektivet kommer därefter att skickas över för godkännande till ReKo.

Rapport digitaliseringsrådet
Tomas Johansson, Vaggeryds kommun presenterar uppdraget, syfte, mål och förväntat
resultat. Jan Pihl Region Jönköpings län är ordförande. Arbetet fokuseras på att arbeta med
gemensam strategi och att samverka för att arbeta smartare och utveckla digitala lösningar.
Fokus riktas alltmer mot processer och verksamhet från teknik. Vissa fokusområden finns
under digitaliseringsrådet, med egna ledningsgrupper. Tex Digital självservice är exempel på
ett strategiskt viktigt fokusområde som är viktigt att det diskuteras i eHälsorådet. Samverkan
och utveckling pågår i linje med nationell utveckling. Viktigt att de områden som arbete pågår
kring inom digitaliseringsrådet har koppling till eHälsorådet för att driva fokusområdena i rätt
riktning. Fokusområde Informationssäkerhet omfattar Säker Digital Kommunikation där
arbete pågår lokalt. Presentationen bifogas mötesanteckningar. Ett forskningsprojekt ska ha
startat tillsammans med Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm

Övriga frågor

IT-stöd Familjehem
Helena Glemdal Bergkvist informerar om att Ola Götesson har skickat en fråga till ITcentrum om övertagande av ett IT-stöd som används av Familjehem i länets kommuner.
Systemet är en molnlösning som ägs av ett mindre företag. Familjehem bemannas av
Kommunernas personal idag, och personal från Region Jönköpings län är inte inblandad och
jobbar inte heller i systemet, och därmed är detta förmodligen inte aktuellt för eHälsorådet.
Beslut: Frågan undersöks vidare av Carina Helgesson-Björk.

Drift och supportavtal Link
Anette aktualiserar att ett Drift och supportavtal finns framtaget, som behöver skrivas på av
länets kommuner. Avtalet skickas till samtliga för genomläsning med uppmaning att
inkomma med synpunkter snarast.
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