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Mötesanteckning

 Ordförande
Det har meddelats att Carina Helgesson Björk är ej längre ordförande eller deltagare i
E-hälsorådet. Marianne Karlsson är ordförande vid dagens möte. Ny ordförande
kommer att utses av socialchefsnätverket.

 Föregående mötesanteckning.
Godkänns utan några ändringar.

 Journal Via Nätet – elevhälsovården
Inga Jonzon Eriksson ger kort delrapport om Journalen via Nätet som är aktuellt att
införa för Elevhälsans medicinska insatser. Införandet kommer att ske stegvis,
Vaccinationer och tillväxtkurvan först. Innan det blir aktuellt att journalanteckningar
visas krävs utbildningsinsatser både gällande dokumentation och juridik. En riskanalys
har gjorts som ligger till grund för det fortsatta arbetet i vilken olika viktiga områden
framkommit. En av riskerna är kopplad till vissa känsliga anteckningar som kan
innebära risk för att förtroendet mellan elever och elevhälsan påverkas negativt.
Viktigt att utveckla dokumentationen och användningen av sökord i anteckningarna
och att börja med andra mer konkreta områden i JVN. Arbetet fortsätter under hösten

liksom olika diskussioner som framgår av den presentation som bifogas
mötesanteckningen.

 UMO - Ungdomsmottagning on line
Martina Poulsen redogör för den pågående upphandlingsprocessen. Pilotprojektet kan
avslutas först då upphandlingen avslutats, och pilottiden behöver därför förlängas. Om
ny leverantör blir aktuell vid upphandlingen behöver eventuellt ett nytt projekt
genomföras. Antalet videomöten har stabiliserats och landar på ca 30 videomöten per
månad. Totalt genomförs ca 1000 besök via ungdomsmottagningen per månad i länet.
Målsättning för aktiviteter hösten 2019: Ökat antal videomöten, för att frigöra tid på
den fysiska UM. Presentation bifogas mötesanteckningen.

 Digitala mötesformer - samordnad vårdplanering
Thomas T rapporterar och ger en lägesrapport. Statistik på genomförda digitala möten
presenteras. Låga siffror hittills. Information om teknik, utrustning, rutiner etc har
lämnats i olika forum för vårdsamordnare i länet. En film har gjorts som beskriver hur
det fungerar. En enkät har gjorts och delar av resultatet presenteras (ingår i den
bifogade presentationen). Besök i Vetlanda kommer att genomföras för att undersöka
förutsättningar på plats, både för regionen och kommunen, för att testa och
förhoppningsvis kan eventuellt fel upptäckas och avhjälpas. När det gäller fortsatt
uppföljning ska siffrorna över digitala vårdmöten månadsvis kompletteras med totala
antalet genomförda vårdplaneringar. När det gäller det fortsatta arbetet med felsökning
kan den ursprungliga rapporten om piloten i Eksjö granskas vidare. Presentation
bifogas dagens mötesanteckning.

 Handlingsplan för eHälsa 2019 - 2021
Rapport och återkoppling från besök i strategigrupperna.
Uppföljning av pågående projekt – hur ska detta ske? Delaktighet är viktigt och
fortlöpande återkoppling till E-hälsorådet för att hålla planen levande.
Status för läget i de projekt som finns – Thomas och Helena ombesörjer utskick till
strategigrupperna, som får i uppgift att markera aktuell status med rött, gult eller grönt,
och därefter återkopplas detta till E-hälsorådet. En sådan avstämning ska göras i
strategigrupperna en gång per termin och resultatet återkopplas sedan till E-hälsorådet.
Om anledning finns och om något är särskilt intressant kan ansvariga bjudas in till Ehälsorådet för presentation. Info och utskick sker snart med information och respons
föreslås exempelvis i november.
Intresse finns för att använda t.ex Digitala vårdmöten inom psykiatrisk verksamhet.

 Inledande diskussion Handlingsplan 2020 – 2022
Diskussion om handlingsplanen ska revideras inför 2020 eller hur arbetet ska fortgå.
Pågående projekt – ska de rulla på, eller ska nya områden startas upp inom de olika
strategiområdena? Synpunkter som skickats ut om synpunkter ska ses över, Helena
kollar i mejl till Thomas och gruppen med vad som framgick.

Ny workshop ska planeras för att hitta nya områden att jobba med. Tidpunkt för
workshop blir i början av 2020 - februari-mars någon gång då representanter i Ehälsorådet ska medverka. Inspiration med återkoppling till det som pågår, och få fart
på det som pågår. Detta ska göras under hösten.

 Rapport digitaliseringsrådet (stående punkt)
Thomas Johansson, Vaggeryds kommun lämnar rapport. Sammanfattning bifogas
anteckningen. Hädanefter kommer ett utskick av gemensamt nyhets/informationsbrev
inom digitaliseringsrådet att göras, för att hålla informationen aktuell, tydlig och
samlad på ett enhetligt sätt.

 Aktuellt om Messenger
Helena ger nulägesrapport om piloten Funktionsbrevlåda i Messenger mellan
Medicinmottagningen i Värnamo och Värnamo kommun. Driftstart 16/9. Presentation
bifogas anteckningen.

 Laget runt
Anette: Uppgradering av Cosmic till R8.2 senare i höst. Uppgradering till Windows
10 kommer att ske sent i höst. BOS framskjutet till någon gång under 2020.
Bengt-Olov: Nytt elevadministrativt system förs in i 9 kommuner. Tieto Education får
många frågor som blir svårt att hantera. Mycket arbete med JVN.
Marianne: Mycket jobb i kommunerna med Pulsen Combine, internetkopplingen mot
Explorer har emellan varit svajig, och även andra tekniska faktorer. Detta är
anledningen till att Jönköpings kommun och även flera kommuner vill avvakta.
Sven-Åke: Ett nationellt nätverksmöte har varit som bland annat bidragit till att man
delar med sig av erfarenheter om hur man jobbar med UMO.

 Övriga frågor
Säker inloggning Cosmic med SITHS kort
Informationsdokument bifogas denna anteckning. Thomas T förmedlar informationen
vidare till kommunernas chefsnätverk.
Inera – hur nyttjas Inera som medlem
-Vilka områden kan man jobba vidare med och ha stöd från Inera inom skolan?
Vilka områden pågår arbete där Inera är ett stöd?
-TT berättar om möten i det nationella arkitekturrådet i kommunerna där två
frågor cirkulerar, den ena är elektronisk signatur, och den andra är hur man i
gymnasievärldenkan hantera olika typer av uppgifter, nationell tjänst för HSAkatalog över elever etc.
Thomas Johansson pekar på vikten av att frågor på verksamhetsnivå tas upp, och inte
på arkitekturnivå, det vill säga på mer konkret och verksamhetsnära nivå. Här kan
behövas en förändring nu när kommunernas intressen får större utrymme.
Carina Helgesson Björk och Ola Götesson har varit involverade i detta arbete.

Beslut: Helena Glemdal Bergqvist som är ordförande i Ineras programråd får vid möte
i E-hälsorådet framöver presentera vad som är på gång på nationell nivå.
Driftavtal för Link
Kommunerna har fakturerats för Link, och frågan om avtal dök då upp. Ett avtal finns
men ett nytt avtal har justerats och anpassats till länets kommuner, och detta ska
förmedlas till kommunerna för underskrift och godkännande.

 Nästa möte.
Höstens möten bokade enligt följande:
- 11/10 Skype
- 8/11 Fysiskt
- 29/11 Skype

Vid anteckningen,
Helena Blom Håkansson

