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eHälsorådet
Tid:

2018-01-26 13.30-16.30

Plats:

John Bauer IT-centrum

Närvarande:

Carina Hellström, Kommunal utveckling
Carina Helgesson Björk, Gislaveds Kommun
Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
Helena Glemdahl-Bergkvist, Region Jönköpings län
Anne-Mette Rønning, ITC Region Jönköpings län
Thomas Johansson, Vaggeryds Kommun
Marianne Karlsson, Vetlanda Kommun
Anette Peterson, Region Jönköpings län
Helena Blom Håkansson, Region Jönköpings län
Ej närvarande: Bengt Olov Södergren, Eksjö
Kommun

13:30 – 14:00 Kort: minnesanteckningar, korta ärenden och
allmän info.
 Kort presentationsrunda.
 Föregående anteckning, justering av punkten anhörigas
deltagande som får vara på plats med brukaren, eftersom
funktion för säker autentisering saknas i dagsläget.
 Carina Helgesson är invald som kommunrepresentant för
Jönköpings län i programrådet hos Inera.
 Helena G-B redogör för organisationen, ny struktur mm
för programrådets arbete. Kundforum för digitalisering av
kommunal verksamhet drar igång med möten enligt ny
modell under våren.
 Sven-Åke berättar om förstudien för Journalen via nätet
för kommuner, arbetet med att lyfta info från kommuner
går bra. Inga Jonzon Eriksson bjuds in för att berätta om
detta vid nästa möte.
 Carina Hellström slutar 23/2 och går då tillbaka till
Värnamo Kommun, och kommer att jobba med områden
som är aktuella inom digitalisering/IT och
informationssäkerhet för Värnamo Kommun. Ej klart ännu
med vem som tar över Carinas uppgifter.
 Link/Messenger – avtalet är på gång.
Kommunrepresentant med samordnande funktion för
förvaltning av Link/Messenger ska utses. Socialcheferna
har frågan.
 Digitaliseringsplanen som digitaliseringsrådet tagit fram
för 2018 presenteras av Thomas Johansson vid nästa möte.
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14:00 – 14:30 Ungdomsmottagningen online, Martina Paulsen
samt IT-arkitekt Andreas Ahlgren från regionens ITcentrum.
Projektet och de funktionella kraven som har prioriterats inför
pilotprojektet presenteras. Tidplanen har skjutits fram med tre
månader. Det har visat sig att ytterligare resurser behövs och
medel kommer att äskas för att driva arbetet med den framskjutna
tidplanen, samt vad det kommer att innebära fortsatt.
Pilotprojektet finansieras av statliga medel. Tid, funktion och
kostnad är den prioriterade ordningen. Arbetet syftar till stor del
att nå ungdomar med psykisk ohälsa genom Ungdomshälsan
Online, som ett nytt sätt att ha kontakt med ungdomar som det
ofta är svårt att skapa kontakt med. Viktigt att pilotprojektet
kommer igång, för att få en bild av aktuella behov inom området
och hos målgruppen. Dokumentation sker som idag, regionens
personal dokumenterar i Cosmic. Bred pilot behövs för att testa
lämpliga områden för videomöten. Kravbild över funktionella
krav presenteras. Alternativa lösningar som man tittar på är
eVisit, VisibaCare, annan extern lösning samt en egenutvecklad
lösning, och vilka förutsättningar som krävs för att välja något av
alternativen. Kan detta hanteras inom ramen för
direktupphandling? Fördelning av finansieringen mellan kommun
och region bör ske enligt befintlig fördelningsnyckel för att säkra
att finansiering via stadsbidrag finns under hela projektet fram till
årsskiftet 2019-2020, så att inte extra kostnader ska belasta region
eller kommun. Viktigt att dessa förutsättningar klargörs, och att
kommande kostnader etc tas med i beräkningen då tjänsten
troligtvis kommer att permanentas. Projektplanen behöver utreda
och presentera förslag över vem som framöver ska vara ägare av
tjänsten, bla med anledning av fördelning av kostnader. Äskande
av pengar sker via ReKo. Projektdirektivet ska vara justerat och
godkänt av eHälsorådet 23/2 inför ReKo 1/3. Detta presenteras
även i Strategigrupp Barn och Unga 9/2. Presentation bifogas.
14:40 – 15:00 Hjälpmedelscentralens utökade uppdrag,
Carina Svensson, Hjälpmedelscentralen.
Presentation av det utökade uppdraget inom välfärdsteknik, samt
en modell för hur detta ska finansieras. Behoven av digital teknik
ökar i form av olika hjälpmedel för att underlätta i vardagliga
aktiviteter, både inom verksamhet i regionen och i kommunerna.

MÖTESANTECKNINGAR

3(4)

eHälsorådet
Tid:

2018-01-26 13.30-16.30

Behoven kommer troligen att öka ytterligare bla med anledning
av nya rutiner för vårdsamordning. Viktigt att teknisk plattform
finns för att sammanföra tekniska hjälpmedel som används av
olika huvudmän samt att tekniska kopplingar finns till övriga
system som används idag, så att informationen kan speglas tex i
Cosmic, och att de olika tekniska hjälpmedlen synkar med de
patienten/brukaren behöver. Viktigt att detta går hand i hand med
upphandling av produkter/hjälpmedel inom välfärdstekniken.
Kompetens inom olika professioner behövs för att arbeta vidare
med detta så att alla områden beaktas. Arbetsgruppen kommer att
starta tidigt 2018. Eftersom området är svårt att täcka, diskuteras
frågan kring olika varianter av hur detta kan organiseras
framöver. Se bifogad presentation.
15:00 – 16:00 Digitala möten, Carina Hellström och AnneMette Rønning.
Digital mötesform, Vårdsamordning, temporär lösning.
Framtagen rutin skrivs under av Mats Bojestig och Ola Götesson,
som ett led i den framtagna överenskommelsen för arbetet mellan
region och kommun kring vårdsamordning. Funktionsbrevlådor i
Messenger kan användas som stöd för att förmedla info om möten
när Link ej längre används då patienten är utskriven, i väntan på
Link 2, då stöd för vårdplanering i öppen vård finns. Anne-Mette
presenterar beslutsunderlag inför ReKo 1/3, med en översikt över
vad som skett hittills, samt planerade aktiviter, ambitionsnivå,
beroenden samt konsekvenser för olika förutsättningar och
lösningsförslag tid- och kostnadsuppskattning inkluderat. Frågan
ställs om lösningen är möjlig för andra typer av vårdmöten internt
i kommunen tex, och detta diskuteras. Det ingår inte i detta
projekt, även om ambitionen är att grunda för möjligheten att
återanvända lösningen för andra typer av vårdmöten i framtiden.
Att förmedla info om möten via mejl och sms, bör diskuteras
ytterligare.
Beslut: Beslutsunderlaget godkännes i framlagd version och
förmedlas till ReKo av Carina Helgesson Björk.
Beslutsunderlaget kommer att presenteras av Anne-Mette för
beslut vid nästa möte i ReKo 1/3. Presentation bifogas.
Förslag till beslut om ett av projekten måste prioriteras: Digitala
vårdmöten är det högst prioriterade förslaget,
Ungdomsmottagning Online kommer i andra hand, om dessa
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projekt eventuellt kolliderar i genomförande.
16:00 – 16:30 eHälsorådets Workshop.
Få anmälda hittills. Psykiatrin har ett kolliderande möte, som
förklarar få anmälningar. Anmälan via lärandekalendern för
samtliga. Planeringsmöte 2/2 med Ylva Linderstam och SvenÅke, Helena och Carina. Inledningen bör innehålla eHälsorådets
övergripande uppdrag etc. Om workshopen genomförs bokas
lunch och eHälsorådet har fortsatt möte på Science Park.

Vid anteckningarna

Helena Blom Håkansson

