Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013
Avser ”Läns-/Regionförbund:
Övergripande
aktivitet
Organisation för styrning
och ledning

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Insats (vad)?

Hur?

När?

Ansvar (vem)?

Att förankra frågorna i strukturerna
för styrning, ledning och samverkan
som finns i länet, d v s i den politiska
ledningsgruppen för samverkan.

Följa upp och årligen revidera
överenskommelser och
handlingsplaner.

Informations- och dialogträffar
med ledningsgrupper,
socialchefer, o likn.

Kommunförbundets direktör.

Att arbetet blir en del av plattformen
för kunskapsutveckling inom
socialtjänst på länsnivå.

Styrgruppen har haft möten 2 ggr
per år 2011 och 2012 och för
2013 planeras c:a 3 möten

Regional strategi för eHälsa
beslutades av kommunförbundets
styrelse 27/10 2011. Handlingsplan
för eHälsa i länets kommuner
beslutades vid samma tillfälle.

Styrgruppens ordförande
informerar socialchefsgruppen
löpande.

Styrgrupp för eHälsa i Västernorrland
finns sedan 2011 bestående av 2
socialchefer, 1 IT-chef, samordnare
på kommunförbundet samt
eHälsasamordnare (konsult)
Styrgruppens arbete kommer under
2013 att integreras och samordnas
med motsvarande styrgrupp för
övergången av hemsjukvården.

Den regionala strategin och
handlingsplanen har förankrats i varje
kommun.

Samordnare på kommunförbundet/eHälsosamordnare)

Kostnad
eHälsosamordnare
Arbetstid styrgrupp
Övrig personal
Konsult

Processledare eHälsa (konsult)
Styrgrupp.

Vid behov informeras också
Social-KOLA (politisk grupp med
repr från alla
kommuner+landstinget)

Den regionala handlingsplanen
revideras under våren 2013 (förslag
som bilaga till denna
genomförandeplan)
Nätverk för lokal
spridning, förankring och
implementering

Regional arbetsgrupp för eHälsa
bildades 27/5 2011, som består av 1-3
representanter från varje kommun,
vanligen MAS+systemförvaltare. I
arbetsgruppen ingår också
systemförvaltare/eHälsasamordnare
från landstinget.
Arbetsgruppen arbetar utifån den
beslutade handlingsplanen för eHälsa.
Arbetsgruppen är både en plattform
för kunskapsförmedling,
informationsutbyte och samordning
av de insatser som ska genomföras i
varje kommun.

Att aktivt delta i utvecklingsarbeten
och dela med sig och sprida
kunskaper och erfarenheterna.
Varje kommun ansvarar för det
lokala/praktiska arbetet med
införande och förvaltning av eHälsa,
och får stöd och råd från
kommunförbundets samordnare

Arbetsgruppen har träffats vid tre
tillfällen under 2012.
Målsättningen för 2013 är 3-4
tillfällen.

Ansvarig handläggare på
kommunförbundet
(eHälsasamordnare)
Processledare för eHälsa
(konsult)

eHälsosamordnare
Arbetstid för
arbetsgruppen
deltagare.
Konsult
Resekostnader till
möten för deltagarna.

Samrådsgrupp för kommunernas och
landstingets IT-chefer (VITSgruppen) får information c:a en gång
per år eller vid behov.
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Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013
Avser ”Läns-/Regionförbund:
Samordning av
utvecklingsarbetet på
läns-/regional nivå inom
kommunal eHälsa

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Kommunförbundet Västernorrland
har anställt en eHälsasamordnare från
2013-04-15.

eHälsasamordnaren ansvarar för att
den regionala handlingsplanen (och
genomförandeplanen) genomförs.

Namn: Mattias Gillow

Som stöd för detta finns upphandlat
processtöd.

E-post: tbc
Mobilnr: tbc
Sedan tidigare finns avtal med Gustav
Malmqvist, MIDEK AB, som
processledare för eHälsaprocessen.
E-post: gustav@midek.se
Mobilnr: 070-6630442

Varje kommun ansvarar för införande
och förvaltning av sina egna
eHälsatjänster men har för detta stöd
av eHälsasamordnare och
processledare samt genom
arbetsgruppen av de kommuner som
fungerat som piloter.
Viktigt under 2013 blir att samordna
arbetet med pågående projekt för
everförande av hemsjukvården från
landstinget till kommunerna. Denna
övergång är bestämd till februari
2014.

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Kontinuerligt under 2013

Ytterst ansvarig är
Kommunförbundets direktör.

Lön för
eHälsasamordnare.

eHälsosamordnaren ansvarar
för länsarbetsgruppen och är
uppdragsledare för upphandlat
processtöd.

Konsultarvode till
upphandlad
processledare beror på
omfattning av avrop.
Resor inom länet
Resor till nationella
nätverksträffar och
arbetsgrupper.
Resor för deltagare från
kommunerna i
nationella arbetsgrupper
/referensgrupper ersätts
av stimulansmedel.

Kontinuerlig kontakt med
landstingets eHälsaansvariga är också
viktig.
Länets deltagande i nationella
nätverksträffar, erfarenhetsutbyte och
nationella arbetsgrupper/
referensgrupper ska öka under 2013.
Informera ledningsgrupperna, o dyl.
Delta i aktuella konferenser.
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Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013
Avser ”Läns-/Regionförbund:

1

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Aktivitet

Insats (vad)

Hur?

När?

Ansvar (vem)

Kostnad

Införa e-tjänster

Öka antalet införda e-tjänster inom
socialtjänsten för invånare.

Att den enskilde eller dennes anhörig
får del av information som rör den
egna personen.

2013 - 2015

eHälsosamordnaren

Del av kostnaden för
införande och
utveckling under 2013
kan bekostas av
stimulansmedlen.

Nuläge: En kartläggning genomförs
över vilka e-tjänster som används i
kommunerna och vad som planeras.
Flertalet e-tjänster hittills är för
verksamhetens interna
kommunikation eller med landstinget
eller av typen nationella eTjänster
Av nationella e-tjänster används
Pascal av samtliga kommuner
Vårdhandboken används av samtliga
kommuner
E-blanketter med e-legitimation för
invånare planeras i Kramfors
kommun.

Testa olika tekniska hjälpmedel för
att underlätta kommunikation mellan
vårdtagare och personal samt för att
öka tryggheten för den enskilde.
Involvera brukar- pensionärs- och
anhörigorganisationerna i
utvecklingsarbetet och
informationsspridning.
Av särskild vikt är att införa ITlösningar (t.ex säker e-post) som kan
underlätta vid överföringen av
hemsjukvården från landstinget till
kommunerna i februari 2014.

Härnösands kommun använder sedan
flera år Action för anhörigstöd..

En kommun (Sollefteå) har säker epost med landstinget via TSLkryptering mellan e-postservrar.
Samma lösning planeras för övriga
kommuner under 2013.

För flera kommuner gäller att man
behöver koncentrera resurserna på
behoven inför
hemsjukvårdsövergången

En översyn planeras av hur
videokonferens eller liknande kan
användas för vårdplanering och
anhörigstöd.

Prator (vårdplanering) används av
samtliga kommuner.

En e-tjänsteplattform utvecklas för att
möjliggöra medborgartjänster (med elegitimation), t.ex för användning av
elektroniska blanketter.

Flera tjänster planeras i Sundsvalls
kommun.

Kontaktpersonerna
Projektledarna
Socialchefer

Arbetstid i kommunerna
avräknas som
medfinansiering.
Vissa kostnader för
utbildning kan bekostas
av stimulansmedel.
Personalens arbetstid
vid utbildning kan
avräknas som
medfinansiering.
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Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013
Avser ”Läns-/Regionförbund:

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Mål 2013:
Säker e-post mellan socialtjänsten och
landstinget kommer att införas för
samtliga kommuner under 2013.
Gemensamma riktlinjer för säker epost utformas.
E-tjänsteplattform testas för
medborgartjänster.
NPÖ konsument införs för samtliga
kommuner.
Översyn av hur användning av
videokonferens kan öka t.ex för
vårdplanering genomförs.
Förbättring av systemet Prator.
Mål 2015: ej specificerat
2

Alla berörda medarbetare
inom socialtjänsten ska ha
tillgång till “Säker rolloch behörighetsidentifikation”

Öka antalet medarbetare med tillgång
till säker roll- och behörighetsidentifikation (HSA och SITHS)
Nuläge:
Ånge 51 st
Sundsvall 120 (+32 enbart HSA)
Timrå c:a 60 st
Härnösand 30 st
Kramfors 26 st
Sollefteå 27 st
Örnsköldsvik 156 st
Summa c:a 445 st
Antalet medarbetar i HSA och SITHS
ökar i första hand i takt med planerad
omläggning till SITHS-inloggning till
vårdplanereingssystemet Prator och
till kvalitetsregistren.

Att fler verktyg och system som
används inom socialtjänsten anpassas
för säker inloggning. Att personal
läggs upp i HSA-katalogen och
tilldelas SITHS-kort

Kontinuerligt under 2013 - 2014

Socialchefer
Kontaktpersoner
eHälsosamordnaren

Uppläggning av nya
användare med
SITHS=700 kr per
användare.
Arbetstid för
systemansvariga
avräknas som
medfinansiering
Utbildning av
användare avräknas
som medfinansiering.
Omkostnader för
utbildning och
stödinsatser (konsult
etc) kan finansieras med
stimulansmedlen.
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Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013
Avser ”Läns-/Regionförbund:

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Ånge och Timrå har SITHS för
kvalitetsregister idag.
Mål 2013:
SITHS-inloggning till
kvalitetsregistren för Sundsvall,
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsvik. Ökning av antalet
medarbetar med SITHS ~ 100-200
SITHS-inloggning till Prator:
Ökning med ytterligare 100-200
Mål 2015: ej definierat

3

Aktivitet

Insats (vad)

Hur?

När?

Ansvar (vem)

Kostnad

Mobilitet i hemtjänst och
hemsjukvård

Införa mobil dokumentation och
informationsåtkomst i hemtjänst och
hemsjukvård.

Erfarenhetsutbyte och samordning
mellan kommunerna Det som
fungerar i pilotkommuner också kan
upphandlas och införas i andra
kommuner.

2013 - 2014

Socialchefer

Del av kostnaden för
införande och
utveckling under 2013
kan bekostas av
stimulansmedlen.

Nuläge: Det varierar från kommun
till kommun vilka verktyg som
används.
Några kommuner använder
mobiltelefoner för registrering av
utförd insats i hemtjänsten.
Några använder androidtelefon för
utskick av daglig planering och
upplåsning av dörrar, och några
planerar införande av detsamma.
Mål 2013: ej definierat

Varje kommun beslutar själv vilka
system och vilken teknik som ska
användas utifrån lokala
förutsättningar.
Att genomföra tester av olika verktyg
för mobila tjänster samt
implementera dessa i verksamheter.
Utbildning i verktygen

Systemansvariga och MAS i
kommunerna
eHälsosamordnaren (stöd)

Arbetstid i kommunerna
avräknas som
medfinansiering.
Vissa kostnader för
utbildning kan bekostas
av stimulansmedel.
Personalens arbetstid
vid utbildning kan
avräknas som
medfinansiering.

Mål 2015: ej definierat
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Avser ”Läns-/Regionförbund:

4

Införande av digitala
trygghetslarm

……………Kommunförbundet

Säkerställa införandet av digitala
trygghetslarm i kommuner.

Västernorrland……………….

Följa upp beviljade och hur
säkerställa att larmmottagning
fungerar

2013

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Socialchefer
Larmansvariga i kommunerna
eHälsosamordnaren (stöd)

Ej beslutat om vilka
kostnader vad gäller
larm som kan bekostas
av stimulansmedel.

Nuläge: Antalet digitala
trygghetslarm är lågt i de flesta
kommuner. Antalet larm är:

Eventuell gemensam
behovsinventering
skulle kunna bekostas.

Ånge: 450 varav 45 digitala

Om behov av
gemensamma
upphandlingar finns
skulle del av detta
kunna delfinasnieras av
stimulansmedel.

Sundsvall: 1800 varav okänt digitala
Timrå: 300 varav 5 st digitala
Härnösand: 664 varav 10 digitala
Kramfors 560 varav 0 digitala
Sollefteå: 670 varav 100 IP-tel
Örnsköldsvik: 1120 inga digitala

Mål 2013: Behovsinventering
genomförs.

Mål 2015: ej definierat
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Avser ”Läns-/Regionförbund:
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……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Aktivitet

Insats (vad)

Hur?

När?

Ansvar (vem)

Kostnad

Konsument i NPÖ

Införa NPÖ konsument i samtliga
länets kommuner

Planera för anslutning till NPÖ under
våren 2013.

April - Oktober 2013

Socialchefer

Arbetstid för anslutning,
uppläggning av
användare, och
utbildning i respektive
kommuner avräknas
som medfinansiering.

Nuläge: 50 medarbetare inom
Örnsköldsviks kommun
(pilotkommun) har sedan september
2012 tillgång till NPÖ.

Teknisk anslutning (via Internet)
sommaren 2013.
Utbilda systemansvariga i Tillgänglig
patientverktyget.
Uppläggning av användare i HSA.
Ev ytterligare SITHS-kort.

Mål 2013: att samtliga kommuner
ansluts till NPÖ konsument under
året. Beräknat antal användare är
(före hemsjukvårdsövergången):
Ånge: 25
Sundsvall: 119
Timrå: 30
Härnösand: 13
Kramfors: 35

Utbilda all berörd personal i
verktyget, utarbeta rutiner för
loggkontroll samt lägga upp lokal
support.

MAS och Systemansvariga i
respektive kommuner
eHälsosamordnaren och
processledare (stöd)

Stöd från Inera AB
avräknas som
medfinansiering (91760
kr).
Ytterligare stöd till
kommunerna i form av
konsultinsatser kan
bekostas av
stimulansmedel.
Resekostnader kan
bekostas av
stimulansmedel eller
avräknas som
medfinansiering.

Sollefteå: n/a
Örsnködsvik: redan infört

Mål 2015: All legitimerad personal
som ska ha tillgång till NPÖ, inkl
hemsjukvården har det.
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Avser ”Läns-/Regionförbund:
5b

Producent i NPÖ

……………Kommunförbundet

Västernorrland……………….

Att utarbeta en genomförandeplan för
kommuner att bli producenter i NPÖ.

Att träffa leverantörer av
verksamhetssystemen.

Att tillsammans med landstinget
definiera vilken information som
kommunerna ska dela i NPÖ.

Att ta del av landstingets och andra
kommuners erfarenheter av arbetet
som de gjort för att bli producenter.

Att identifiera relevant information i
respektive omvårdnadssystem och
genomföra mappning av denna till
NPÖ.

Att tillsammans med landstinget
diskutera fram vilka informationsmängder i kommunala hälsosjukvårdsjournaler som de behöver få
del av.

Nuläge: Inga kommuner är anslutna
som producenter.

Mål 2013: Planering påbörjas för
anslutning av pilotkommun
(Örnsköldsvik)

Mål 2014: Planering för anslutning
slutförd och måldatum satt för
anslutning av pilotkommun.

Att tillsammans med kontaktpersonerna ta fram en tidsplan och
genomförandeplan för arbetet som
förankras i styrgrupperna.
Liksom för anslutning som
konsument ör det en fördel om en
kommun går före som pilotkommun.
Eftersom NPÖ producent ännu inte
fungerar över Internet är det lämpligt
att Örnsköldsviks kommun, som har
Sjunet-anslutning fungerar som
pilotkommun även för detta.

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

Hösten 2013- 2015

Styrgruppen
Socialchefer
Kontaktpersoner
eHälsosamordnaren

För förberedelserna av
vilken information som
ska delas, översyn av
omvårdnadssystemen
föreslås att ett
delprojekt startas.
Arbetstid för ansvariga i
kommunerna avräknas
som medfinansiering.
Ev konsultstöd för
delprojeketet kan
finansieras av
stimulansmedlen.
Resekostnader för
deltagare, t.ex vid besök
i ”nationella”
pilotkommuner eller vid
möten med leverantörer
kan medfinansieras av
stimulansmedel.

Anslutning av pilotkommun
(Örnsköldsvik)
Mål 2015: Anslutning av övriga
kommuner (med eller utan Sjunet)
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Total kostnad:

……………Kommunförbundet

…c:a 5 000……. Tkr

Varav bidrag till eHälsasamordnare:
Varav bidrag aktiviteter/projekt:

Västernorrland……………….

Ifylld av: …………Gustav Malmqvist…………………

(stimulansbidrag inkl medfinansiering)

…742 593…kr (beslutat av SKL)

…1 738 591 kr

Totalt stimulansbidrag:

2 481 183 kr

Varav medfinansiering:

2 519 Tkr

(beslutat av SKL)

(uppskattat belopp)

Kommunförbundet Västernorrland
Direktör Aurora Lindberg

Ort och datum

Härnösand 2013-04-02

Underskrift

…………………………………………………………

Namnförtydligande

………Aurora Lindberg…………………………………………………
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