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Mötesanteckning
 Föregående mötesanteckning från 8 februari 2019.
OK.

 Journal Via Nätet – kommuner
Inga presenterar projektdirektivet som skickats ut inför mötet. Skolcheferna i länet har
sett projektdirektivet som inte har några invändningar, utan responsen var positivt.
Föreslås att direktivet ska presenteras i ReKo, och att en nära samverkan fortsätter
med skolcheferna. eHälsorådet fungerar som styrgrupp, och projektet kommer att
rapportera till eHälsorådet fortlöpande. Thomas T nämner frågan hur det kommer att
fungera parallellt med införandet av PulsenCombine och utvecklingen av NPÖ, så att
information om Journalen via nätet behöver synkas vad gäller hur informationen
kommer att återspeglas i JVN i takt med att PulsenCombine kommer i drift.
eHälsorådet ställer sig bakom projektdirektivet, komplettering om styrgrupp enligt
ovan. Avsnittet om finansiering framgår av direktivet, och är OK. Projektplan och
finansiering ansvarar elevhälsochefer och skolchefer för enligt förslag.
Projektdirektivet behöver också kompletteras med text om införandet, utbildning samt
information och kommunikation. Projekttiden bör justeras något så att starten skjuts
upp i takt med beslut. Projektledare behöver utses. Inga och Bengt-Olov jobbar vidare
med projektdirektivet. Sven-Åke nämner sin reflektion med erfarenhet från andra
projekt, om att det är viktigt att förtydliga beslutsvägar och berörda ansvariga i

kommun och region. Förutsättningar och beslutsvägar ser olika ut i kommunerna.
Viktigt att det framgår i projektdirektivet att Reko beslutar om genomförandet och
kommuncheferna ansvarar för budgeten. Ny version av Projektdirektivet med
ovanstående kompletteringar presenteras i eHälsorådets möte 5 april. Därefter
presentation i Reko 23 april.

 Ungdomsmottagning på nätet
Martina rapporterar från upphandlingsmöte. Tekniska och funktionella krav är i stort
sett klara, arbete pågår med att ta fram en prismodell, och lagar och policys ska gås
igenom inför att upphandlingsperioden inleds. Förslag i strategigrupp Barn och Unga
om att upphandlingen ska vara genomförd innan strategigruppen kan fatta beslut om
fortsättningen. Det pågår just nu att få in fler användare för att sprida modellen på de
olika mottagningarna i länet. Samtal bokas till kurator i regionen, medan kuratorer i
kommunerna inte får bokningar på motsvarande sätt. Belastningen blir härmed högre
för regionens personal. Oklart vad detta beror på. En tydlighet måste finnas vem
personalen representerar för ungdomen. Detta diskuteras vidare för att få en jämnare
fördelning. Frågan om kommunens kuratorer ska tillhöra ungdomsmottagningarna
länet i har kommit upp, och kommer att ställas till Anette Peterson.

 Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Nulägesbeskrivning av Thomas Tryggvesson. Presentation bifogas dagens anteckning.
I arbetsgruppen för samordnad vårdplanering finns berörd personal, och Thomas har
varit med vid gruppens möten då denna modell börjar ta form, även om endast ett fåtal
möten har genomförts hittills. Det har varit en del tekniska bekymmer, men man
jobbar vidare. Målsättningen är ett tufft mål. Thomas har varit i kontakt med Johan
Assarsson för att få fram statistik över antal genomförda digitala vårdmöten. Ett annat
alternativ kan vara att manuellt fånga antalet genomförda digitala vårdmöten via
Zoom-möten, men det är ett andrahandsalternativ. I primärvården finns en osäkerhet
om utrustning och förutsättningar finns på kommunsidan, enligt Sven-Åke som varit i
kontakt med personal i primärvården. Projektet behöver få klarhet i det faktiska läget
för förutsättningarna och det måste bli klart om allt fungerar. Det verkar vara
handhavandebekymmer på vissa vårdcentraler. Återkoppling får göras till ReKo om
att målet inte kommer att nås med nuvarande resurser och resursstöd behövs för att
jobba aktivt med detta. Carina och Thomas T tar upp detta med Ola Götesson och
Mats Bojestig för att få resurser att jobba med detta. Frågan aktualiseras även av Caria
och Marianne hos socialcheferna för att aktualisera detta på kommunsidan.

 Strategi för eHälsa
Utkast på handlingsplan är utskickad för påseende 1/3. Nuvarande version ska vara
klar med kompletteringar så att den kan presenteras i nästa möte Reko 23/4.
.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun. Sammanfattning bifogas mötesanteckningen.

 Projektgrupp Link2 avslutad
Kort rapport lämnas av Thomas i samband med att arbetet gått över från projekt till
förvaltning. Förra veckan genomfördes sista mötet i projektet, och fortlöpande
avstämningar kommer att ske framöver med kommunerna. En användargrupp för Link
kommer att startas under våren 2019.

 Projektunderlag Messenger
Beslutsunderlag presenteras. Då uppgifter om finansiering saknas skjuts beslutet fram
till nästa möte då projektbeskrivningen tas upp igen och komplettering får ske under
tiden.

 Övriga frågor
Angående eHälsorådets anteckningar
Dokumentationen finns fortsatt kvar på samma ställen som tidigare på rjl.plus.
Kompletterande publicering av anteckningar och andra dokument kommer att göras.
Strategidokumentet Strategi för eHälsa kommer att publiceras på sida där
strategidokument och handlingsplaner om eHälsa finns. Här publiceras även
handlingsplan för eHälsa när dokumentet är godkänt. https://utveckling.rjl.se/ehalsa#bookmarkanchor_8152
Mötesanteckningar ska inte läggas i Evolution.
Samarbetsrum kommer att skapas, men är inte klart än. Där kommer eHälsorådets
mötesanteckningar och övriga dokument som rör gruppens arbete att läggas. Enligt
ansvariga planeras detta vara klart senare i vår.
Beslut: Fortsättningsvis ska inte några dokument skickas via mejl, utan allt material
publiceras hädanefter.
Sökväg: Region Plus/ Utveckling och samverkan/ Nätverk och
mötesplatser/eHälsorådets möten.
Sökväg arbetsyta: Region Plus/ Utveckling och samverkan/ Nätverk och
mötesplatser/eHälsorådets möten/eHälsorådets arbetsmaterial.

 Nästa möte 5 april 2019, fysiskt möte.

