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Möte:
Datum:
Tid:
Plats:

Taktisk nivå eHälsa
2017-10-04
09:30-12:00
Rådhuset, Rådhustorget, Falkenberg

Ordförande:
Sekreterare:
Närvarande:

Richard Lindström, Regional eHälsosamordnare
Marie Lindholm
Richard Lindström, Caroline Strid (Laholm), Marie Lindholm (RH), Marinette Edlund (Varberg),
Fredrik Stegmark (RH), Thomas Wollentz (Halmstad)

Anmält förhinder: Carina Tuominen (Hylte), Göran Lindh (RH), Mia Lundholm (Halmstad), (RH), Birgitta
Lomander Johansson (Falkenberg), Rickardh Asplund (Kungsbacka), Sara Fogelin (Kungsbacka),
Anne-Christine Hertz (HH)
BESLUT:
Punkt: Beslutstext:
1
6

Beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Beslut: Richard tar upp frågan med delprojekt B. Taktisk grupp eHälsa är nu avvecklad.

1. Genomgång av föregående protokoll TGe och SG
Beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
2. Genomgång av dagordning
Beslut: Marie Lindholm utsågs till sekreterare och dagordningen godkändes med tillägget av
övriga punkter.
3. Anmälan övriga punkter
- Samordnad vårdplanering via video
Richard informerade om aktuell status för respektive kommun gällande samordnad
vårdplanering via video. Kungsbacka ligger i framkant i arbetet, men fortfarande görs i snitt
endast ett fåtal vårdplaneringar via video. Kommande förändringar: planeringar ska ske mer
utanför sjukhuset och närsjukvården ska ha ansvaret. Ny utvärdering planeras i höst.

4. Övergång till nya strukturen i Halland, fokusområde digitalisering (kl. 10.00 Thomas)
Thomas redogjorde för ny struktur för arbete på taktisk nivå med nytt arbetssätt för
processtöd.
Tre taktiska nivåer: Barn, unga och familj, Mitt i livet och Senior. Fokusområden för de
taktiska nivåerna är Funktionsnedsättning, Psykisk hälsa, Hälso- och sjukvård (närliggande
mot socialtjänst) och Digitalisering. Fokusområden ska få uppdrag från taktiska grupper
alternativt strategisk grupp.
Dialog kring att se fokusområden som verktyg och som inte egna separata områden, t ex
gällande Digitalisering. Bemanningen ska nu göras klar. Förslag att de nya deltagarna ska

använda resten av 2017 till trendspaning och omvärldsbevakning gällande vad som är viktigt
att ha fokus på framöver. Marinette nämner t ex Siths och HSA då Siths går över i Efos. Ska vi
ha hallänningens perspektiv behöver vi hitta ett gemensamt förhållningssätt och gå
gemensamt till Inera.
Prioritering av projekt/uppdrag ska ske genom Strategisk grupp. Gemensam träff planeras till
november. Medlemmar till respektive fokusområde kommer troligtvis beslutas på Strategisk
grupps möte på fredag 13 oktober. I de taktiska grupperna är det obligatoriskt med deltagare
från varje kommun. I fokusområdena bör det finnas deltagare från varje kommun.
5. Laget runt - Dialog om de gemensamma uppdrag vi har delat ut från taktisk grupp. Status i
stort inom Region Halland och kommunerna (Alla)
Vilka projekt pågår, vilka problem ser vi och vilken viljeriktning finns framåt i det
gemensamma arbetet och enskilt per organisation.
Varberg:
Gällande Siths och Efos har Varberg påbörjat en förstudie för att titta på en helhet kring vilka
kort som ska användas i kommunens verksamheter. Socialförvaltningens ingång är att Efos
vore bra för samtliga i kommunen. Man jobbar också med välfärdtsteknik som är ett uppdrag
från nämnden, t ex med Hicube-projektet. Marinette håller på att samla in input från
avdelningarna för en mål- och handlingsplan för socialförvaltningen. Man har också
kommuncentralt lyft fram en översyn av upphandling av system. Utredning krävs kopplat till
olika register. Eventuellt krävs upphandling av delar av system under tiden
utvecklingsarbetet pågår. Utvecklingsområde som också behöver nya krafttag är nationellt
fackspråk.
Regionen:
BHV-journal .
Webbtidboksinförande pågår och nu kan en del av bokningar göras via 1177.
Internt arbete gällande digitaliseringsresan för Hälso- och sjukvårdsavdelningen pågår.
Halmstad:
Pågående/framtida projekt håller på att sammanställas i en IT-plan för prioritering.
Laholm:
Mobil dokumentation håller på att föras ut. Signeringslistor är på paus för tillfället.
Planeringssystem och digital nyckelhantering ska testas inom ett område. Särskilda boenden
håller på att digitaliseras.
6. Officiellt avslut av taktisk grupp eHälsa (Alla/Richard)
Fredrik lyfter frågan gällande styrgruppsrollen som taktisk grupp har för delprojekt B. Var
landar vi de frågorna fortsättningsvis? Pågående uppdragen SVP video, NPÖ och LIKA föreslås
fortsätta.
Beslut: Richard tar upp frågan med delprojekt B. Taktisk grupp eHälsa är nu avvecklad.

Richard Lindström,
Ordförande

Marie Lindholm,
Sekreterare

