eHälsorådet
Tid:

2018-09-21 kl. 13.30-16.00

Plats:

John Bauer, IT-Centrum, Datorgatan 1, Huskvarna,
Närvarande:
Carina Helgesson Björk
Thomas Tryggvesson
Helena Glemdal-Bergkvist
Britt Karlsson, ersätter Anette Peterson
Sven-Åke Svensson
Thomas Johansson
Bengt-Olov Södergren
Helena Blom Håkansson
Frånvarande:
Marianne Karlsson
Anette Peterson
Inbjudna:
Inga Jonzon Eriksson
Martina Poulsen
Anne-Mette Rönning

Mötesanteckning
 Föregående mötesanteckning från 17 augusti 2018.
Föregående anteckning kommenteras angående Digitala Möten Samordnad Vårdplanering
och synpunkten från Marianne Karlsson om att det finns en oro för att primärvården inte
känner till arbetet med Digitala Mötesformer. Helena Blom Håkansson har kollat med
ansvariga för Vårdsamordningsprocessen i länet, som intygar att primärvården är väl
informerade.
Nätverksträffar har genomförts under september för vårdsamordnare på länets vårdcentraler
då information har lämnats. Sven-Åkes förtydligar även vid dagens möte att det är angeläget
att vara tydlig med hur man uttrycker mötesformen.

 Journalen via nätet
Inga Jonzon Eriksson redogör för aktuellt status, och att ett lämpligt steg ett bör vara
elevhälsovården, eftersom det hänger samman med journalsystemet PMO som redan
idag presenterar journalinformation via journalen via nätet. Inga ger återkoppling från
mötet med elevhälsochefer 7/9. Inga har träffat elevhälsochefer i länet och medicinskt
ledningsansvariga skolsköterskor i länet, och informerat och fått positivt gensvar.
Privata skolor har ställt frågor kring vad som gäller för dem när det gäller att visa
information via JVN. Bör det lyftas till Ineras kommunala programråd att ett liknande
grepp tas att aktualisera att kommunerna i landet involveras i att ha/ta fram ett
nationellt regelverk för en digitaliserad lösning för journalen via nätet, på samma sätt
som för regioner och landsting? Jönköping har intresse av att gå först med att jobba
med en förstudie för Journalen via Nätet. Kan det vara ett sätt att involvera de som
använder PMO i ett tidigare skede? Arbetet med Journalen via Nätet i länet har
underlättats genom att en politisk förankring funnits inom regionen. Vad motsvaras på
kommunsidan? Är ReKo forum för att förankra detta, så att respektive kommun kan
jobba vidare på hemmaplan? Inga och Bengt-Olov tar fram beslutsunderlag till ReKo
som sedan ska leda till ett projektdirektiv, för att jobba vidare med en förstudie för
journalen via nätet, som kan tas upp för förankring för fortsatt arbete inom länets
kommuner. Reflektioner och diskussion om att Journalen Via Nätet medför ökad
medvetenhet om och ökade krav på dokumentation. Vilka uppgifter behövs? Kan
utformingen vara sådan att en del i beslutsunderlaget utgör regelverket, med en
tillhörande bilaga över kostnader? Skall det utformas som ett inriktningsbeslut?
Beslut: Beslutas vid dagens möte att Bengt-Olov och Inga förbereder underlag i form
av powerpoint för Bengt-Olovs presentation vid kommande möten, och att Inga också
är med vid möte med skolchefer 30/11. Frågor som Inga nämner som är aktuella att
lyftas vidare till ReKo är tex gemensam projektledare (kommunal utveckling) för det
fortsatta arbetet.
Socialchefsgruppen bjuder in Inga till möte i oktober för nästa del, dvs införande i
kommunen. Mötet är 26/10.
JVN – ny avrapportering vid mötet i december.
Presentation bifogas mötesanteckningen.

 Digitala möten - Samordnad Vårdplanering
Anne-Mette Rönning, projektledare på IT-centrum, återkopplar och redogör för status
i projektet inklusive kostnadsberäkning från 2019 och framåt samt principer för
kostnadsfördelning. Status i projektet är under god kontroll. Arbete med att etablera
drift och förvaltning pågår. Det tar lite tid att etablera samverkan med Kalmar, men
arbetet rullar på i de aktuella kanalerna och processerna som krävs. Två
acceptanstester har genomförts och de har gått bra. Vissa frågor har aktualiserats och
de har hanterats fortlöpanden vid testerna och mellan testtillfällena. Mappning av krav
som gjorts vid testerna är OK. Frågan uppkommer om en bokning alltid görs på
patienten oavsett om vårdplaneringen sker på sjukhus eller i primärvård eller i
patientens hem, där patienten finns. Ur ett användarperspektiv är systemet klart för att
sättas i produktion. PPT bifogas anteckningen. Produktionssättning och förberedelser
sker under veckorna 39,40 och 41. Principer för support och supportkedja arbetas med
och en central punkt är att ambitionen är att det planerade mötet ska genomföras. När

problem uppstår ska vårdsamordnaren kontaktas för att bedöma om mötet ska
genomföras alternativt skjutas upp. Vid behov kontaktar vårdsamordnaren ITC om det
gäller tekniska problem. Utbildningsmateral kommer att uppdateras, och utbildning
via eLearning kommer att finnas. Utbildningsmaterialet planeras vara klart v 40. Som
informationssida och projektwebb används sidan plus.rjl. enligt förslag framtaget av
Patrik Svensk. Ett ”testrum” kommer att finnas för att prova så att det fungerar. Behov
finns även av pilottest. Vid diskussion med kommunföreträdare har föreslagits och
diskuterats att under Q4 påbörja en övergång för att successivt gå över till digitala
vårdplaneringsmöten. Kommunföreträdare är positiva och tycker det att blir
spännande att komma igång med detta. En utrullningsplan efterfrågas med ambitionen
att alla ansluter sig till denna modell och att effekterna därigenom kan tas hem. En
utrullningsplan behöver göras för att återkoppla till att en utvärdering utifrån
kostnadsplan osv som tidigare presenterats, och att denna återkoppling görs efter
årsskiftet. Regelbunden återrapportering till eHälsorådet kommer att ske under 2019
för effekthemtagning. Hur stor andel av vårdplaneringsmöten sker digitalt? Hur stor
andel möten planerades som digitala vårdplaneringsmöten, men kunde ej genomföras
digitalt, samt vad var i så fall orsakerna?
Anne-Mette presenterar en indikation kring prissättning för 2019. En fråga som har
betydelse för kostnader och som är nödvändig att ta reda på behovet av supportnivå,
utifrån om vårdplaneringsmöten kommer att ske obekväm arbetstid. Beräkning görs på
supportnivå Silver. Antal vårdsamordnare som behöver support beräknas vara färre än
100. Fördelningsnyckel 50% betalar regionen, resterande 50% betalar kommunerna
beräknat på kapitering.
Beslut: Thomas Tryggvesson får i uppdrag att ta fram en utrullningsplan med
ambitionen att samtliga vårdplaneringsmöten så snart som möjligt genomförs digitalt,
och att utgångsläget och ambitionen för 2019 är att så många vårdplaneringar som
möjligt ska genomföras digitalt, utifrån att digital mötesform är ett lämpligt alternativ.
Carina Helgesson Björk behöver ett framräknat kostnadsförslag för digital mötesplan
till nästa möte i ReKo 19/11, då ett avtal behöver skrivas fram omgående.

 Link 2
Helena Blom Håkansson och Thomas Tryggvesson lämnar lägesrapport om projektets
pågående process. Det finns i dagsläget inte någon oro för förberedelser och annat
arbete som behöver ske inför starten med Link2 v 48. Arbetet fortskrider enligt
planeringen. Arbete pågår med att ta fram lämplig enhetsstruktur för kommunerna
som fungerar i ett längre perspektiv. Detta görs genom att ta fram exempel på struktur
på kommunnivå för Jönköpings kommun, Eksjö Kommun och Gislaveds kommun
inför vecka 48. Arbete med enhetsstruktur för övriga kommuner kommer att pågå även
efter v 48 för att ta fram bra struktur anpassad efter behoven som finns i länets
kommuner. Informationstillfällen om Link2 i länets sjukhusaulor är tillgängliga och
bokningsbara i Lärandekalendern.
Presentation bifogas mötesanteckningen.

 Ungdomsmottagning
Martina Paulsen redogör för erfarenheterna hittills och presenterar alternativa
utvecklingsmöjligheter. Positivt resultat hittills. Fler och fler ungdomar har använt sig

av Ungdomsmottagningen Online, och kurvan går successivt uppåt. UMO Online når
fler ungdomar och behoven ökar. Fler killar använder UMO Online än kontakt med
fysisk mottagning. I Aneby och Tranås har ungdomar inte använt UMO Online alls.
Visiba Care fungerar bra. Kan man dra slutsatser i form av att beräkna hur många
besök som istället kan ske via UMO Online, för att göra kostnadsberäkning och
effekthemtagning. Samverkan med detta, Anne-Mette och Eje hjälper till. Önskemål
att skala upp projektet innebär att en upphandling behöver göras. Helena Glemdal
Bergqvist tar upp detta och även Inge Mähler har nämnt detta. Viktigt att
Strategigrupp Barn och Unga fattar ett inriktningsbeslut i oktober om fortsättningen
och om upphandling behövs. Man behöver bedöma om upphandlingsprocessen
behöver inledas. Martina tar upp detta med Agneta Ståhl. Martina efterfrågar
fördelningsnyckel. Den som innebär fördelning med 50% för regionen och kommunen
enligt ovan gäller. Ledningsorganisationen diskuteras, och Martina visar bild som
diskuteras med anledning av att beslutsvägarna och ärendegången diskuteras även i
ReKO både för projekt och förvaltning. Det är viktigt att det inte uppstår något glapp i
detta.
Beslut: ReKo står bakom projektplanen, och det beslutas att Martina återrapporterar
till ReKo, liksom till eHälsorådet som får dela på presentation av ärendet till ReKo. En
samlad diskussion är önskvärd i Strategigrupp Barn och Unga där Martina och Carina
Helgesson Björk presenterar detta 12/10. Presentation bifogas mötesanteckningen.

 Strategi för hälsa
Strategidokument har skickats ut inför mötet enligt beslut 15/6, med instruktion om
återkoppling och att lämna synpunkter inför eHälsorådets möte 21/9. En synpunkt har
inkommit angående om en del i strategin bör beskriva Juridiska ställningstaganden och
effekter. Det framförs även att en punkt om Science Park har kommit med som ska tas
bort. Frågan ställs om hur synpunkter tas om hand. Dokumentet behöver gås igenom
ytterligare och korrigeras något enligt synpunkter vid mötet, och en remissrunda bör
gå till strategigrupperna, folkhälsoavdelningen, digitaliseringsrådet, socialchefer via
ReKo till Kommunal Utveckling för beslut. Sven-Åke har vissa synpunkter och Britt
Karlsson framför vikten av att juridiska aspekter har betydelse för hur samverkan sker.
Diskussion om nivån och målgrupp för strategin. Strategin riktar sig i huvudsak till
strategiska grupper, chefer och beslutsfattare. Olikheter föreligger vad gäller
förutsättningar för infrastruktur för uppkoppling osv för att nå jämlikhet inom detta
område. Vissa delar av texten behöver hamna i handlingsplanen och meningar om
juridik hör till det. Bilden om effektkedjan ska läggas till i Strategin. Helena Glemdal
Bergqvist gör vissa kompletteringar utifrån dagens möte.
Beslut: Att Missiv ska tas fram där arbetssätt lyfts ut och där beskrivningar av
uppdrag etc hamnar som kompletterar dokumentet. Utskick av dokumentet samt
tillhörande missiv görs till följande: De tre Strategigrupperna,
Hjälpmedelsstyrgruppen, Funktionshindersamordnare, Programstyrgrupp eHälsa,
Digitaliseringsrådet via Thomas Johansson, Socialchefer via Carina Helgesson Björk,
Skolchefer via Bengt-Olov, med återkoppling per respektive gruppering till Thomas
Tryggvesson och Helena Blom Håkansson senast 2/11 och bearbetning av dokumentet
och utskick före eHälsorådets möte 9/11. Vi påbörjar arbetet med Handlingsplan vid
nästa möte, så att arbete pågår parallellt. Carina Helgesson Björk anmäler Strategin till
ReKo i november 19/11. Fortsatt arbete om handlingsplanen och det arbetet diskuterar
Thomas Tryggvesson och Helena Blom Håkansson - upplägg och workshop.

Uppdraget till eHälsorådet är att fundera på respektive kammare kring de aktuella
fokusområdena till handlingsplanen.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Ingen rapport vid detta möte.

 Övriga frågor
Föreslås att skapa en kalender för eHälsorådets möten i tabell i detta dokument, samt
för möten i ReKo, i Kommunalt forum och de tre strategigruppernas möten.

 Nästa möte 19 oktober 2018 Kl. 13:30 – 16:00

Välkomna
Carina Helgesson Björk.

