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Taktisk grupp menar att det är viktigt att det finns kännedom om och förankring av detta på
strategisk nivå. Informationsmaterial för övrig spridning inom kommunerna är också
betydelsefullt därefter.
Beslut: Vi behåller mötesdatumet som bokat 21/4.
Beslut: Thomas lyfter frågan igen med jurister i Halmstads kommun. Beroende på resultatet
där kan en direktupphandling komma att göras. Övriga kommuner avvaktar i frågan till vi ser
resultatet i Halmstad.
Oklart hur frågor som denna ska hanteras principiellt. Ska varje kommun hantera frågan på
egen hand, eller ska vi göra gemensam sak? Och i så fall på vilket sätt? Frågan gällande
samverkan mellan region och kommuner behöver lyftas till högre instans för vägledning och
tydlighet i hantering av frågor som denna. Richard lyfter detta till strategisk grupp.
Dialog gällande styrning av behörighet och åtkomst till Siths. Magnus Öberg föreslås belysa
frågan ytterligare. Fredrik kontaktar honom.
Taktisk grupp återkopplar tolkning av det beslut som SG tagit vid möte 7 april för
godkännande av SG. Marie Palerius återkommer därefter. Om SG godkänner detta måste vi
fördjupa och gå vidare med aktiviteter.
Taktisk grupps medskick: Ingen journalinformation ska läggas i LifeCare/Meddix. Sådan
information ska finnas i NPÖ.

1: Genomgång av föregående protokoll (TGe och SG)
Beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
2: Genomgång av dagordning
Beslut: Marie Svensson utsågs till sekreterare och dagordningen godkändes med tillägget av övriga
punkter.
3: Anmälan övriga punkter
 Testmiljö Halland (Anki)
HCH har startat igång arbetet kring testmiljö Halland där ett av målen är att genom testmiljöer kunna
verifiera produkter och tjänster. Ett annat mål är att stötta innovationsarbetet och utveckling genom

detta. Man kommer nu börja jobba i skarpt läge. Det finns en strukturerad process med juridiska avta
och tester kommer att göras på semimogna produkter och tjänster som tillåter utveckling
tillsammans användarna. I processen finns olika steg innehållande ett första möte, därefter
förberedelsefas med avtalsskrivande odh kontakt med användare i verksamheterna. Därefter går
man in i testfas 1 där testerna genomförs och eventuella problem upptäcks. Slutligen är man redo att
testa på riktigt i testfas 2 innan summering och sammanställning.
I nästa steg vill HCH bygga upp strukturer i kommunerna och informera om att fasen är igång och
säkerställa att det blir en leverans i testprojektet. Det är en viktig nyckel i det här. En ansökan till
Vinnova ska vara inskickad i mars. RH kommer stå som huvudsökande. Det handlar om att bygga den
här infrastrukturen där så att det kan möta upp vår process. Anki undrar hur detta ska hanteras
vidare och om frågan ska lyftas vidare till SG?
Beslut: Taktisk grupp menar att det är viktigt att det finns kännedom om och förankring av detta på
strategisk nivå. Informationsmaterial för övrig spridning inom kommunerna är också betydelsefullt
därefter.


E-tjänster och etjänsteutvecklingen. Var står man i de olika kommunerna? ( Socialtjänst och
1177.)
Punkten lyftes av Mia och tas med till nästa möte.
 Strategisk grupps utvecklingsarbete (Richard)
Punkten utgick och tas vid kommande möte.
4: Nästa möte 21/4 – ändra datum eller ställa in? (Alla)
Beslut: Vi behåller mötesdatumet som bokat 21/4.
5: Hantering av egna hjälpmedel i kommunen (Richard)
Återkoppling WebSesam/Hjälpmedelcentralen
Richard har träffat Annika Wallentin och Lars Gunnar Pettersson på RH HMC som har objektet.
Hjälpmedelscentrum har uppdraget att förse hela Halland (RH och de sex kommunerna) med
hjälpmedel. Kommuner ska utan större problem kunna ha sin ”egen” del i WebSesam. Tydligt är att
det kommer fler saker som distribueras via RH HMC och ett exempel som kommer är SÄRNÄR, som
gör att fler behöver ha åtkomst till WebSesam. Dialog kring kostnadsbilden för kommunerna
påbörjas i samband med nytt avtal om WebSesam ska tas fram.
6: Siths kortutgivning (Richard)
Frågan grundas i strategisk grupps beslut att det ska finnas ett juridiskt avtal mellan respektive
kommun och Region Halland gällande Siths kortutgivning. Avtalen har inte skickats ut eftersom man
inte fått klartecken ifrån samtliga kommuner. Halmstad har sagt att man vill göra en
direktupphandling för köp av tjänsten av Region Halland. Dialog kring hur en sådan upphandling kan
fungera.
Det juridiska läget utifrån RH har vi inte fått någon återkoppling på. Sara vill lyfta ärendet inom
Kungsbacka kommun ytterligare en gång eftersom frågan inte tagits med jurister inom kommunen.
Beslut: Thomas lyfter frågan igen med jurister i Halmstads kommun. Beroende på resultatet där kan
en direktupphandling komma att göras. Övriga kommuner avvaktar i frågan till vi ser resultatet i
Halmstad.
Oklart hur frågor som denna ska hanteras principiellt. Ska varje kommun hantera frågan på egen
hand, eller ska vi göra gemensam sak? Och i så fall på vilket sätt? Frågan gällande samverkan mellan
region och kommuner behöver lyftas till högre instans för vägledning och tydlighet i hantering av
frågor som denna. Richard lyfter detta till strategisk grupp.

7: Läkemedelslista NCS/VAS (Göran)
I december berättade Göran att RH är beredda att göra en pilot för att kommunsköterskor ska få
tillgång till läkemedelslistan. En förutsättning för att ge direktåtkomst är att det krävs avtal om
sammanhållen journalföring mellan region och de enskilda kommunerna. I VAS läggs en klinik upp för
varje kommun, vilket är samma system som för privata vårdgivare. Där finns också en juridiskt
ansvarig person samt vilka användare som ska ha behörighet till läkemedelslistan. Piloten gäller
läkemedelslistan, men har inte påbörjats ännu. Inget dras igång förrän kommunerna har sagt ja till
personella resurser gällande juridiskt ansvar och vilka som ska ges behörighet. Göran skickar ut
information till kommunerna.
Det har varit ute en remiss på lagförslag gällande en gemensam nationell läkemedelslista. Den nya
lagen föreslås ersätta lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning samt skapa ett originalregister. Ehälsomyndigheten ska förvalta och äga
informationen. Rent praktiskt ska vårdgivaren kunna ansluta och hitta patientens läkemedelslista
som uppdateras regelbundet, se förskrivningar och makulera felaktigheter. Detta är ett stort steg
gällande patientsäkerhet.
Integritetsproblematik för patienten, men delar av information ska kunna spärras av patienten själv.
Ambitionen är att lagförslaget ska börja gälla från juli 2018.

8: Information och dialog om process och aktiviteter ”HIQube Kompetenta vården” (Richard)
Genomgång av pågående aktiviteter som är rapporterade till ESF. Det handlar främst om
kompetensutveckling för första och andra linjens chefer. Richard lyfter frågan till gruppen gällande
vilka fler områden som kan vara intressanta för framtida aktiviteter. Förslag som framkom var till
exempel att rusta chefer gällande att leda i förändring, information gällande praktiska konsekvenser
och förståelse av sammahang.
Taktisk grupp återkopplar tolkning av det beslut som SG tagit vid möte 7 april för godkännande av
SG. Marie Palerius återkommer därefter. Om SG godkänner detta måste vi fördjupa och gå vidare
med aktiviteter.
9: Information och dialog kring samordnad vårdplanering (SVP/SIP) via video (Richard)
Vårdplaneringar med stöd av video har börjat genomföras på HS Halmstad. Teknik kan vara ett
problem, men också frågan om lämplig lokal för ändamålet. Vi vet att det i dag har genomförts VPL
med deltagande av närstående via video. Mer information med statistik kommer upp vid kommande
möte.
Anki berättade att HCH har gjort intervjuer med ett antal patienter gällande Trygg och effektiv
utskrivning. Där framkom tydlig skillnad på personligt möte kontra vårdplanering via video med
nyanser som framkommer vid ett fysiskt möte som inte framkommer på samma sätt vid ett
videomöte. Kan man lyckas förbättra hur ett videomöte hålls kan möten via video vara bra.
Exempelvis starta kamera tidigare i mötet.
10. Delprojekt B: Trygg och effektiv utskrivning (Richard)
Fredrik och Göran har haft genomgång med Helen Svensson, projektledare delprojekt B, och
informerade om att det tillkommer kostnader på grund av ambitionsökning, t ex personalkostnader.
Dessa kostnader ska delas mellan kommuner och region. Utöver det finns tillkommande
driftskostnader för Meddix, SIP. Leverantören av Lifecare har gett förslag på ny prissättning för RH
och kommunerna (se bilaga Region Halland Lifecare SVP_SIP Fastprisförslag 2017). E-learning och en
lösning för Siths har tillkommit i detta, vilket inte fanns med från början och måste därför tas höjd
för. Det kommer bli ett fast pris som uppräknas per år. Från april månad kommer kostanden att öka

då fast pris införs, kostnad för objektsspecialist/utvecklingsledardel tillkommer och
faktureringsrutiner ändras. När sedan SIP-tjänsten startar i höst kommer också ökade driftskostnader
att tillkomma.
Beslut: Dialog gällande styrning av behörighet och åtkomst till Siths. Magnus Öberg föreslås belysa
frågan ytterligare. Fredrik kontaktar honom.
11. Visning av FabLab 11.00-12.00
12. Målbild för gemensam journal (Marie Palerius)
Bakgrund – betydelse av att ha med kommunerna i samverkan gällande FVIS. Men i SUSSAupphandlingen finns inte krav på att koppling till kommunernas system. Det finns dock ett beslut hos
SG att ta fram en målbild för gemensam journal.
Tolkningen av detta beslut: FVIS ska ha ett öppet gränssnitt så att FVIS ska kunna utbyta information
mellan alla huvudmän, exempelvis kommunala vårdinformationssystem genom att ingå avtal om
sammanhållen journalföring. IT-stöden ska upplevas som en helhetslösning och ge stöd för effektiva
vårdprocesser både inom och mellan olika huvudmän.
Dialog kring förutsättningar; t ex öppet gränssnitt, krav på FVIS och de kommunala
informationsstöden, avtal om sammanhållen journalföring, gemensam terminologi/språk för
gemensam information.
Förslag till aktivitet: Utföra workshops mellan RH och kommunerna med utgångspunkt i SIPprocessen (för att undvika dubbel dokumentation) under våren (juni) 2017. Taktisk grupp
återkommer med deltagare senast 30 april. Deltagare ska innehålla representanter från alla berörda
verksamhetsområden i SIP-processen. Resultatet ska visa var det finns informationsutbyte mellan
aktuella huvudmän i Halland och ligga som underlag till krav på informationsutbyte på kommuner
och regioners framtida vårdinformationsstöd. Resultatet ska också vara underlag för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom respektive huvudman som en del i att uppfylla målet. Leverans av resultatet
beräknas ske senast under september månad 2017.
Dialog kring lämpliga deltagare. Ett första steg är att identifiera vilka delprocesser som finns och
därmed upptäcka vilken målgrupp som ska bjudas in till workshops. Förslag att projektledare Ingrid
Kvist bjuds in till taktisk grupp.
Beslut: Taktisk grupp återkopplar tolkning av det beslut som SG tagit vid möte 7 april för
godkännande av SG. Marie Palerius återkommer därefter. Om SG godkänner detta måste vi fördjupa
och gå vidare med aktiviteter.
13. Status NPÖ (Jaana Johansson, ordförande/projektledare Halmstad)
Varberg är den enda halländska kommunen som producerar in i NPÖ. Dialog kring konsumering av
fakta från NPÖ och eventuella hinder som finns. Jaana kunde inte medverka vid mötet och får
återkomma för förtydligande och genomgång av status i arbetet.
Beslut: Taktisk grupps medskick: Ingen journalinformation ska läggas i LifeCare/Meddix. Sådan
information ska finnas i NPÖ.

14. Status i stort inom Region Halland och kommunerna, respektive organisation. (Alla)
Kungsbacka:
Varberg:
Högskola:
Halmstad:

Falkenberg:
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Hylte:
Laholm:

Punkten utgick.
På uppdrag av:
Richard Lindström,
Ordförande

Marie Svensson,
sekreterare

