eHälsorådet
Tid:

2018-08-17 kl. 13.30-16.00

Plats:

Via länk Cisco meeting. Uppkoppling o test vid 13.oo
Eller till John Bauer, IT-Centrum, Datorgatan 1,
Huskvarna, dit ni som önskar kan komma.

Mötesanteckning
Föregående mötesanteckning från 15 juni 2018.
Bifogas dagens anteckning

 Journal via nätet
Uppföljning vid nästa möte i september. Återkoppling från Bengt-Olov om att önskemål
finns att Inga Jonzon Eriksson kommer till kommunernas skolansvariga elevhälsochefer
7/9 och informera om det aktuella läget om det finns tid för det i den dagens agenda.
Sven-Åke kollar med Inga om hon har möjlighet till detta och meddelar Beng-Olov.
Därefter finns input från området till eHälsorådets nästa möte i September.

 Digitala mötesplatser Kl. 14.15
Anne-Mette Rönning (projektledare IT-centrum) återkopplar och ger löpande status i
projektet. Anne-Mette presenterar det aktuella läget. Arbetet går framåt enligt planering,
både tidplan och övrig planering håller. Förberedelser pågår bla inom drift och förvaltning
med olika perspektiv beroende på integrationer, avtal och andra områden och samband
som finns. Samverkan med Kalmar har etablerats och aktiviteter etc dokumenteras noga
inför förvaltning. Inloggning via singlesignon till 1177 fungerar nu. Meddelanden som
skickats till 1177 går fram korrekt enligt genomförda tester. Allt arbete rullar på bra.
Arbete med att ta fram information med hjälp av Kommunikationsavdelningen har
påbörjats. Några möten behöver verifieras som ”pilotmöten” inför start för att se att allt
fungerar för alla involverade parter innan man går vidare. Resursberäkningen är inom
budgetramarna. Presentation bifogas mötesanteckningen.
Thomas T gör återkoppling mellan huvudprojektets direktiv och planerna i respektive
kommun. Införandet skall belysas utifrån huvudprojektets direktiv. Thomas presenterar
områden som är aktuella utifrån kommunperspektivet. De flesta kommuner har beställt
den tekniska utrustning som krävs för att kunna jobba med Digitala mötesplatser.
Utrullning kommer att påbörjas under Q4. Övergripande regelverk för
mötesformen/Länsgemensamma riktlinjer/rutiner är under arbete/uppdatering. Tidigare
identifierade risker vid riskanalys vintern 2017 ligger till grund för utvecklingsarbetet.
Förvaltnings- och supportorganisation behöver tas fram, som fungerar över
huvudmannagränserna. Input från möte 27/8 delprojekt verksamhetsnära tillförs inom
detta område. Vid detta möte kommer bland annat utbildning och support att diskuteras.
Sven-Åke påtalar vikten av att alltid vara tydlig med att det handlar om Digital Mötesform
vid Samordnad Vårdplanering, eftersom det förekommer flera andra typer av Digitala

Mötesformer. Kostnader etc bör diskuteras med Helena Glemdal-Bergqvist, Mats Bojestig
och Ola Götesson gällande avgränsning, fördelning etc. Underlag behöver tas fram inför
beslut vid nästa möte i ReKo 28/8.
Uppdrag: att ta fram en plan för utrullning med tydlig presentation av införandeordning.
Presentation bifogas mötesanteckningen. Detta område tas upp vid nästa möte i
september.

 Link 2
Lägesrapport om projektets pågående process. Kontinuerliga möten om Link2 har startats
före sommaren, med representanter från kommuner, vårdsamordning, Folkhälsa och
sjukvård och IT-centrum. Förberedelser inför uppgraderingen till Link2 pågår,
utbildningsmaterial och informationsträffar förbereds, och information kommer
fortlöpande att bli tillgängligt på Intranätet och rjl.plus. E-utbildning i form av filmer
kommer att finnas, tillsammans med uppdaterat utbildningsmaterial, uppdaterad riktlinje
för vårdplaneringsprocessen etc. Arbete med ny struktur för enheter i kommunerna i länet
pågår. I nuläget är planeringen under kontroll. Denna punkt tas upp igen vid nästa möte i
September.

 Laget runt
Sven-Åke: Angående Ungdomsmottagningen Online har användningen ökat, bland både
yngre killar och tjejer. Vid nästa möte önskas en presentation av Martina Poulsen, som
kontaktas av Thomas/Helena.
Sven-Olov: Nytt system för dokumentationen är på gång. Inget är beslutat än, mer info
kommer längre fram. Önskemål om system om nationella prov kan presenteras digitalt,
frågan har förmedlats vidare till Inera.
Marianne: Digitala mötesplatser har diskuterats med primärvården, men de saknar
kännedom om detta. Sven-Åke har förmedlat detta till Anette Peterson och Marita
Sandqvist för att efterhöra aktuellt läge om Primärvårdens kompetens och vetskap om
digitala möten.
Thomas Tryggvesson: Angående digitala mötesplatser tas information upp vid olika
möten, där även primärvården/vårdsamordnare är med.
Carina Helgesson-Björk: Gemensamt verksamhetssystem är aktuellt för diskussion och
planering.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun, rapporterar vid nästa möte.

 Övriga frågor
Tema digitalisering Elmia 29 augusti är en konferens med bra innehåll. Thomas
Tryggvesson slår ett slag för denna dag för personal inom länets kommuner och Region
Jönköpings län.

 Nästa möte 21 september 2018 Kl. 13:30 – 16:00
Vid anteckningarna
Helena Blom Håkansson

