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1. Inledning
Mattias Gillow hälsade välkommen och gick igenom dagordningen.

2. Slutredovisning säker kommunikation
Lennart Larsson och Max Östlund berättade om den lösning för säker e-post mellan
kommun och landsting som man utvecklat, med stöd av förra årets stimulansmedel. Man
har under utvecklingstiden haft en del kontakter för att få med landstinget för
användningen av denna lösning. Det är i nuläget ej klart om landstinget kommer att
använda sig av lösningen. Man har också fått lägga ner en del arbete på kontakterna med
Inera för att kunna utnyttja HSA-katalogen, men man har inte lyckats med det.
Mattias och Gustav tar med sig frågan om tillgång till HSA för denna typ av nya
eHälsatjänster och det borde inte vara något problem att lösa detta.
Max demonstrerade hur systemet fungera. Ett antal frågor diskuterades kring hur systemet
kan användas gentemot privata vårdgivare samt medborgare/brukare och hur denna
lösning förhåller sig gentemot meddelandefunktionen i Prator.

DOKUMENTNAMN:

140219-MINNESANTECKNINGAR-ARBETSGRUPP

3. Årsberättelse regional eHälsa 2013 och förutsättningar inför ansökan
stimulansmedlen 2014
Mattias berättade om hur vi använt stimulansmedlen under 2013. Det finns c:a 400 tkr över
från 2013 som kan användas under 2014. Han redovisade vad som kan sökas för 2014, c:a
1,9 Mkr plus kvarvarande medel från 2013. Uppföljningen från nationell nivå kommer att
vara mer noggrann under 2014, bland annat från socialstyrelsen.

Uppföljningsenkät från socialstyrelsen
En webbenkät från socialstyrelsen har skickats ut till alla kommuner och bör vara ifylld och
inlämnad senast 21 februari. Era svar borde vi kunna använda som utgångsläge inför 2014
års uppföljning av regional eHälsa. Skicka en kopia av era svar till Kommunförbundets
eHälsosamordnare via e-post mattias.gillow@kfvn.se.

Behovsfångst – arbetsgruppens idéer kring aktiviteter för 2014.
Styrgruppen för regional eHälsa har bett oss i arbetsgruppen att ta fram förslag på
aktiviteter för genomförande under året.
Diskussion om vad som kan vara aktuellt under 2014:
 Fortsatt införande av SITHS-kort, bl.a för Web-sesam och kvalitetsregister
 För t.ex BPSD behöver IT-säkerheten höjas, på nationell nivå.
 Delfinansiering av meddelandefunktion i Prator.
 Mobil hemtjänst (t.ex lifecare)
 Mobil Hemsjukvård (läsplattor och system)
 Trygghetslarm, resurser för erfarenhetsutbyte och expertis.
 Kartläggning samordnad systemförvaltning
 Vård på distans och videokonferensteknik för vårdplanering
 Utveckla eTjänster: Initialt vilka möjligheter finns kopplat till Sambruk samt RIGES
Tjänsteplattform. Bl.a Kramfors/Sundsvall har visat intresse kring detta.
 Omvärldsbevakning/Konferenser. Ex. Vitalis och eHälsodagen
 Följa Örnsköldsviks införande av NPÖ produktion – kartläggning av infomängder
som landstinget har glädje av.
Ta med er ovanstående diskussion till resp. kommun och pratar ihop er på hemmaplan,
utifrån vilka områden och vad ni konkret önskar satsa på under året. Era önskemål/behov
kommer sedan ligga till grund för framtagande av projektplanen för 2014. (Mall för er att
fylla i bifogas)

Ansökan stimulansmedel/Projektplan regional eHälsa 2014
Ansökan av stimulansmedlen görs via Kommunförbundet/eHälsosamordnaren och ska
vara inlämnad senast 31 mars. Ansökan ska innefatta;
 en projektplan med aktiviteter i länet som man tänkt genomföra under året
 en uppdragsbeskrivning för regionala eHälsosamordnaren
 kopia på nämndsbeslut från varje kommun rörande digital teknik i hemmet
/trygghetslarm.
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4. Prator
Siwert informerade om de utbildningar som genomförts för Prator/SIP. I sundsvall har man
behov av ett uppsamlingsheat/ytterligare utbildningstillfälle. För övrigt pågår diskussioner
gällande utveckling av en meddelandefunktion i Prator.

5. Mötesformer under året.
Vi kommer som tidigare år ha 4 arbetsgruppsträffar, varav det här var det första. Till det
kommer Mattias försöka samordna telefonkonferens. Planen är att det blir ett första
telefonmöte i slutet av mars.

6. Nästa möte
Onsdagen den 14 maj kl 9.00-12.00

Härnösand 2014-02-24
Antecknat av
Gustav Malmqvist och Mattias Gillow
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