Minnesanteckningar

Möte styrgrupp Regional eHälsa i Västernorrland
Onsdag 12 februari kl. 09.00-12.00
Kommunförbundet Härnösand, Järnvägsgatan 2

Närvarande:

Erik Grundberg, Socialchef, Timrå kommun, (ordf.)
Jens Danielsson, IT-strateg, Örnsköldsviks kommun
Rose-Marie Karlsson, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Sundsvalls kommun
Mattias Gillow, eHälsosamordnare, Kommunförbundet Västernorrland
Gustav Malmqvist, processtöd, MIDEK AB
Markus Kallioinen, inbjuden för punkt 1, Vård på distans
Förhinder:

Jonas Bylund, Systemansvarig, Landstinget Västernorrland
Katarina Jensstad, Socialchef, Örnsköldsviks kommun

1. Dialog kring ”Vård på distans” utifrån att kommuner och landsting behöver samordna
sig kring frågan.
Markus Kallioinen informerade om landstingets behov av ett effektivare utnyttjande av
distansteknik. Han berättade om erfarenheter från Västerbotten och Norrbotten och det
samarbete som finns kring detta i norra sjukvårdsregionen. Möjligheten att söka EU-medel
bör utredas och man bör identifiera några tillämpningar och områden där kommunerna
och landstinget kan utnyttja tekniken på bättre sätt, t.ex mellan hemsjukvården och
landstinget. Diskuterades olika möjligheter och finansieringsformer. Mattias får i uppdrag
att utreda frågan vidare.
2. Rapport från arbetsgruppens möte 3 december
Minnesanteckningar från föregående arbetsgrupp 3 december gicks igenom. Noterades
särskilt:
 NPÖ: Kommunerna är tekniskt anslutna men har inte hunnit med
användarutbildningar ännu
 SITHS-kort för kvalitetsregister: Rose-Marie framförde att det finns en risk att det
blir kostnadsdrivande eftersom vissa register används av många. Dock bekostas
anskaffandet av SITHS-kort av stimulansmedel om än den årliga avgiften tas av
varje kommun
 Säker e-post: Redovisning och föredragning planeras till nästa styrgrupp

3. Årsberättelsen eHälsa, redovisning stimulansmedlen 2013
Mattias gick igenom utfallet av arbetet under 2013 och utnyttjandet av stimulansmedlen,
inom de olika målområden som ingår i överenskommelsen med staten. (Presentation
bifogas)
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4. Förutsättningar och ansökan stimulansbidraget 2014
Mattias gick igenom grundkraven inför ansökan om stimulansmedel och vilka belopp som
finns att söka: (presentation bifogas)
 En projektplan ska presenteras från länet
 Varje kommun ska presentera ett beslut att man har en långsiktig plan att etablera
”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att
övergå till digitala trygghetslarm.
 Uppdragsbeskrivning för eHälsasamordnaren
 Ansökan ska vara inne senast 31 mars.
Diskuterades utformning av ansökan och hur vi fångar upp de behov som finns i
kommunerna. Vår arbetsform med styrgrupp och arbetsgrupp är i grunden bra. Rose-Marie
föreslog att man under året utöver arbetsgruppen formar en referensgrupp och/eller
fokusgrupper med representanter från verksamheterna. Diskuterades också vilka frågor
som ska hanteras i styrgrupp/arbetsgrupp respektive i socialchefsgruppen.

5. Genomgång utvecklingsområden kopplat till stimulansmedlen 2014.
 Projektansökan eTjänst Kramfors
Ansökan gäller en förstudie för att studera hur man kan införa en tjänst för bl.a
biståndsansökningar, och hur eventuellt RIGES-plattformen kan användas för detta.
Bedömning: Det är bra att Kramfors tar initiativ men det finns en eTjänst framtagen på
nationell nivå av föreningen Sambruk tillsammans med SKL. Det är en fördel om vi kan
använda de lösningar som redan utvecklats på nationell nivå. Kramfors skulle kunna vara
pilot för att införa en nationell tjänst, men inte utveckla en lokal/regional eTjänst. Mattias
uppdras att ta reda på SKL/Sambruks lösning och fortsätta dialogen och begära en
specifikation av kostnader utifrån dessa förutsättningar.
 Projektansökan Digitala Trygghetslarm Kramfors
Ansökan gäller finansiering av en 50% tjänst för att planera införandet av digitala larm
inklusive att undersöka täckning av GSM-nät och bredband.
Bedömning: Frågan diskuterades utifrån hur alla kommuner bäst stöds i införandet av
digitala larm. Ansökan beskriver delvis ett arbete som varje kommun måste göra på
hemmaplan. Ett alternativ är att kommunförbundet upphandlar specialiststöd, för att
stödja kommunerna vad gäller teknik, upphandling och verksamhetsbehov. Mattias får i
uppdrag att skicka ut en förfrågan till socialcheferna om hur man ser på detta. Kramfors kan
i detta läge inte beviljas medel.
 NPÖ producent
Örnsköldsvik genomför pilotprojektet under 2014. Några enheter inom landstinget kommer
delta i utvärderingen gällande de informationsmängder som tillgängligörs från kommunen.
Prismodellen för att bli producent utreds fortfarande på nationell nivå.
 Mobil dokumentation/informationsåtkomst
Mattias informerade om temadagen den 19/2.
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Kravspecifikation – kartläggning samordnad system- och tjänsteförvaltning inom eHälsa
och relaterade områden.
Kravspecifikation är framtagen och behandlades på förra styrgruppen. Mattias får i uppdrag
att förbereda upphandling av konsult.

6. Uppdatering regional handlingsplan
Nuvarande handlingsplan uppdaterades av styrgruppen i juni 2013. Beslutades att Mattias
och Gustav får i uppdrag att se över denna och ta fram ett förslag till uppdaterad
handlingsplan efter att ansökan om stimulansmedel är inlämnad.

7. Övriga frågor
 Inloggning för landstingets läkare från kommunens nät.
Frågan diskuterades och styrgruppen konstaterade att detta inte är en aktuell fråga. Läkare
bör ha bärbar dator med sig, med internetanslutning och inloggning till landstingets system.
 IT verktyg för ÄBIC.
Mattias informerade om aktuellt läget.

8. Tid och plats för styrgruppen möten under året
Fredag 23/5 09.00-12.00
Fredag 5/9 09.00-15.00
Fredag 28/11 09.00-13.00

Bilagor:
PP presentation stimulansmedel 2013 & 2014.
Västerbottens erfarenheter av Vård på Distans.
Vid anteckningarna
Gustav Malmqvist och Mattias Gillow
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