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

Föregående möte
Föregående mötesanteckning godkänns i sin helhet.

Status eHälsorådets strategi för eHälsa
Diskussion kring fortsatt hantering av arbetet med framtagande av
strategin. Viktigt att nyttor lyfts fram. eHälsorådet eniga i att be
Ylva Linderstam att vara med vid nästkommande eHälsoråd, för
att komma framåt i arbetet. I samband med det också diskussion
kring kommande tidplan och förankring etc. Själva framtagandet
av strategidokumentet görs av Helena Blom Håkansson och
ersättare för Carina Hellström, som slutar nästa vecka.

Ungdomsmottagning online
Diskussion kring framtagna dokument gällande
Ungdomsmottagning online, som ska tas upp för vidare beslut i
ReKo 2/3. eHälsorådet eniga i att dokumenten behöver förtydligas
på en rad punkter kopplat till datum, beskrivningar gällande
ledning och styrning, finansiering, samt krav på upphandling av
teknisk plattform i det fall projektet ska breddinföras. Sven-Åke
Svensson får i uppdrag att kontakta projektledaren, för att
skyndsamt justera dokumenten inför ReKo-mötet.
eHälsorådet är styrgrupp för projektet, och kommer därför att ha
en stående punkt på agendan kring detta.
Diskussion kring fördelningsnyckeln som finns beskriven i
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dokumentet - ska den vara generellt gällande för alla projekt eller
uppdrag? Carina Helgesson Björk får i uppdrag att lyfta frågan
för beslut i ReKo.

Digitala vårdmöten
Anne-Mette Rønning deltar. eHälsorådet eniga i att dokumenten
som bilagts är fullödiga. Anne-Mette får i uppdrag att ta fram en
förkortad version till ReKo, som mailas till Carina H-B för
godkännande och vidareförmedling till ReKo.

Laget runt
Information om varandras pågående arbeten
 Carina Helgesson Björk informerar om att flera kommuner i
länet nu upphandlat verksamhetssystemet Pulsen Combined,
första kommunerna går över till detta med början 2019.
Samtliga lagrum hanteras, moduler för arbetsmarknad och
avvikelser finns även. Möjlighet finns för invånare att själva
följa sina ärenden i vissa delar. Önskemål om visning av
systemet i eHälsorådet vid senare tillfälle. Parallella
införanden planeras i andra regioner.
 Helena Glemdal Bergkvist redogör för arbetet i Ineras
Programråd. Framtagning av Verksamhetsplan och budget för
2019 pågår. Beslut i den politiska styrelsen och i Ägarrådet i
mars/april. Ett kommunalt Programråd är nu inrättat och
kommer att ha sitt första möte den 7 mars.
 Anette Peterson redogör för sviterna efter R8.1, och som det
arbetas med. När det gäller Link2 är planen att införandet ska
ske under hösten, vilket är angeläget för samtliga Cosmickunder. Beslut för införandeordning inom Kundgruppen finns
ännu inte. Viktigt att så snart som möjligt initiera
införandeprojekt med samordning från Region och kommunsidan, så snart tidplanen är satt i Kundgruppen. Förseningar
inom läkemedelspresentationen i NPÖ, problem med
tjänstekontrakten.
 Thomas Johansson informerar om arbetet med eFos, risk för
förseningar finns. 3/4 är datum för driftsättning.
 Bengt-Olov Södergren informerar om att ett nytt
elevadministrativt system, Tieto Education, är upphandlat i
hela länet. Jönköping är först ut att starta med detta.
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Höglandet och Habo Mullsjö startar också med det framöver.
Helena Blom Håkansson informerar om sitt arbete med
Cosmic R8.1 och Link2, som tar mycket tid.
Sven-Åke Svensson informerar om att nya lagar finns från
årsskiftet gällande klagomål från patienter, som innebär att
verksamheter behöver hantera synpunkter och klagomål
själva. IVO kommer att vara eskaleringspunkt. e-tjänster finns
för detta via 1177. Hjälpmedelscentralen hålla på att införa ett
digitalt stöd som innebär att invånare själva ska kunna lägga
sina beställningar av nutritionslösningar, och på sikt även
inkontinenshjälpmedel, diabetsutrustning och
stomihjälpmedel. Regionen arbetar också med ett IT-stöd för
tobaksprevention.

Rapport förstudie Journalen via nätet
Rapport Förstudie Journalen via nätet för kommuner – skjuts till
nästa möte. Svenne berättar lite kort om information från
elevhälsovården vid mötet idag. Inga Jonzon Eriksson bjuds in till
mötet i maj.

Övriga frågor
Digitaliseringsrådet – stryks från dagens möte, skjuts fram till
nästa möte.
Information om att permanent ersättare för Carina Hellström ännu
inte är klart. eHälsorådet eniga i att detta behöver hanteras
skyndsamt. Carina H-B får i uppdrag att stämma av frågan med
Ola Götesson.

Vid anteckningarna

Helena Blom Håkansson

