Mötesanteckningar eHälsorådet
Tid:

2018-06-15 kl. 13.30-16.00

Plats:

John Bauer, IT-Centrum, Datorgatan 1, Huskvarna

Närvarande:

Helena Glemdal- Bergkvist, Carina HelgessonBjörk, Sven-Åke Svensson, Marianne Karlsson,
Thomas Johansson, Thomas Tryggvesson.
Anette Magnusson punkt 2,
Anne-Mette Rönning pkt 3.
Siv Harrysson pkt 3
Ej närvarande; Anette Peterson. Bengt-Olov
Södergren, Helena Blom Håkansson.

 Föregående mötesanteckning från 18 maj 2018
Minnesanteckningar från föregående möte godkännes.

 Ungdomsmottagning online.
Anette Magnusson, ungdomsmottagningen Jönköping, lämnar lägesrapport från den
nystartade UMO- verksamheten. Anette informerar om att tekniken fungerar bra och
att online mottagningen har haft besök av personer som ej, av olika skäl, skulle besökt
en fysisk mottagning. De som tagit kontakt rapporteras vara nöjda och väljer oftast
bokningsbart online- besök. Det uppges vara svårt att nå killar, men att man via det
nya digitala alternativet når nya grupper. Förklaringen är ofta att det förenklar för
personerna. Framöver finns planer på att testa för smittspridning. Fortsatt satsning på
marknadsföring och utvecklat erfarenhetsutbyte med andra aktörer kommer att
prioriteras.
Anette påtalar värdet av att fortsätta följa tillströmningen de närmaste månaderna.
Beslutas att åter hantera ärendet vid augustimötet för att ta ställning till det fortsatta
arbetet och till vilka nya steg som lämpligen bör tas mot ett eventuellt breddinförande.
Projekttiden sträcker sig till den 31/3 2019.

 Digitala mötesplatser
Anne-Mette Rönning (projektledare IT-centrum) återkopplar och ger löpande status i
projektet samt ger, tillsammans med Siv Harrysson applikationsspecialist, en

demonstration/test på tidbokning för digital vårdplanering via 1177 och med Cisco
meeting.
Noteras vikten av att begreppen i bokningsmodulen följer processen.
Anne-Mette informerar om att sprint 4 kommer att genomföras före semestern. I höst
fortsätter testerna med fokus på vad som händer i samband med distribution till
produktionsmiljö.
Beslutas att eHälsorådet tar lägesrapporten till handlingarna.
Noteras behov av att primärvården behöver vara mer aktiv i samband med
förberedelsearbetet till digitala mötesplatser. Sven-Åke åtar sig att föra detta vidare i
organisationen.
Uppdrags åt Thomas T att stämma av huvudprojektets direktiv med planerna i
respektive kommun, för att därefter göra en återkoppling till REKO. Thomas T
rapporterar till eHälsorådet 17/8, då även införandet skall belysas utifrån
huvudprojektets direktiv.


Strategi för eHälsa.
Thomas T presenterar sammanställning av materialet från det workshop som
genomfördes i syfte att ta fram strategi för eHälsa. Sammanställningen utgör nu en
grund för fortsatt arbete med strategiplanen.
Beslutas att Helena Glemdal Bergkvist, arbetar fram ett utkast på strategidokument.
Dokumentet skall vara beskrivande och tydliggöra riktningen. Grundmaterialet
innehåller väldigt lite ”möjliggörare”, varför det området behöver utvecklas. Ärendet
tas åter upp på eHälsorådet den 21 september 2018.

 Link 2
Thomas T informerar om gemensamt planeringsmöte (18/6) inför uppstarten av LINK
2. Kommunernas utsedda kontaktpersoner träffar regionens företrädare i frågan
(Cosmic -ansvariga) samt företrädare för IT-centrum. Därmed är det möjligt att få ett
samlat grepp och en gemensam uppfattning om kommande process.

 Laget runt
Carina påtalar behov av gemensam struktur hos kommunerna i samband med
införandet av nya verksamhetssystemet Pulsen Combine .
Sven-Åke informerar om beställningstjänst för förbrukningsprodukter (diabetes,
inkontinens, stomi mm), där invånarna beställer elektroniskt via e-Tjänst 1177

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Inget nytt att rapportera vid dagens möte, enligt Thomas Johansson.

 Övriga frågor
Uppdras åt Thomas att på nytt lägga ut eHälsorådets kommande möten i kalendern,
och avboka de som skickats ut tidigare.

 Nästa möte 17 augusti 2018 KL 13:30 – 16:00

Noterat av
Thomas Tryggvesson
FoU-ledare

