
 
 
 
 

Minnesanteckningar Regional eHälsa grupp 2020-02-14, 
Skype möte 

Närvarande: Pia Carlsson, Ann-Charlotte Andersson, Helen Isaksson, Magnus Wickenberg, Pernilla 
Haraldsson, Veronica Plessen, Emmy Petersson 
Återbud: Martin Björkquist, Martin Gustafson, Camilla Solitander Lind, Camilla Larsson 
 
 

• Telia Mer digital, Nej från Regionala tillväxtmedel att gå vidare och söka projektmedel, såg inte att 
det skulle leda till fler företag eller nya arbetstillfällen som fokus är. Framtida pengar ifrån SKR 
för digitalisering av äldreomsorg skulle kunna vara medel att använda. Pratar också med projektet 
Digitala samhället, miljön sätts nu upp i Karlshamn på Kreativum, något initiativ där? 

• Innovation day 20-05-07, demoarena? Finns något att visa upp? återkom om förslag, trycka på att 
HMC är där och visar upp GPS larm som vi alla kommuner kommer använda. 

• Regionens eHälsopris, projektpris, förslag? (Barnsam 2019), återkom 
• Avsiktsförklaringar från Inera, upplevelser hur det fungerar? inga synpunkter, det är olika i 

kommunerna hur det kommer till medlemmar i denna grupp. 
• Digitaliseringsrådet, info. Camilla info i förra veckan i denna grupp kring framtidens larm, den 

bild på funktioner vi vill se framöver, utgå ifrån plattform. Intresse i regionen, men är inte där i 
behovsbilden. (bifogar bidl). Mia Malmquist Region Blekinge håller samman 
informationssäkerhetsgruppen, bra deltagande ifrån Sölvesborg och Olofström. Övriga 
kommuner har inte varit så aktiva. Regionen delat med sig av allt material man tagit fram för att 
kunna påbörja arbete, och nu använda. Gruppen tar nu en paus, arbeta med material. Viktigt att 
informationssäkerhetsarbetet i kommunerna sätts på plats och prioriteras. Camilla frågar om det 
material som har delats kan delas i denna grupp. 

• SITHS kort – Regionen utredning om foto nödvändigt, sparar tid vid utgivningsprocessen. 
Behoven behöver utredas, vad tycker vi kommuner. En del använder som legitimering. Länets 
ORA grupp tar in synpunkter och meddelar Jan Halldin på regionen. 
Nya SITHS eid, idag problem till systemcross och system knutna till WEADD sync. Problemen 
till systemcross ska bli löst 5 mars och under mars blir förhoppningsvis problemen till WEADD 
sync lösta så att SITHS kort kan uppdateras till nytt SITHS eid, Jan Halldin kommer meddela när 
problem är lösta 

• Övrigt 
• WEADD sync, påminnelse om info 27/2, 13.30-15.30 Ronneby, bjud in till info. 
• Skype, problem i förra veckan vid Prator möte, möte bröts, klippte av i samtal, gick att ringa in till 

mötet. BHL i Sölvesborg signalerat att vårdplanering via Skype inte fungerar längre, strul med 
teknik och kunskap som varit ett tag. Camilla us vidare och kontaktar IT på regionen. 

• PTB skrivarna – Olofström snart klar, Malin Johansson medd. Camilla kring rätta kontaktperson 
för att kunna gå vidare till Sölvesborg 

• Logg NPÖ, adm.gränssnitt i säkerhetstjänster för spärr och logg får ny inloggning 27/2, ev kan 
nätkonfiguration behöva justeras, kolla upp länk: 
https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/sakerhetstjansters-administrationsgranssnitt-for-sparr-
och-logg-far-ny-inloggning-den-27-februari/  
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• Digilitt info, bjuda in Ulf Kjellsson från Sölvesborg på någon av våra träffar och info om 
projektet som nu är i slutfas och berätta om Sölvesborgs erfarenheter och kunskaper. 

• Införande av Cryptshare -säker epost. Det gemensamma projektet är avslutat. Alla har infört, det 
pågår fortfarande mycket kontakter för att få uppgifter om adresser, borde ingått i projektet, 
belastar idag verksamheten med mkt samtal. Ovana med att jobba med funktionsbrevlåda, hur 
man hittar. Viktigt med informationsklassning, hur känslig är info som ska skickas. Karlshamn än 
så länge inte kört med lösenord. Quick funktion avvaktas i Karlskrona, Sölvesborg använder. 

• Gemensam journal för HSL, finns som förslag att utreda in ny handlingsplan 2020, återuppta 
planeringen, vi har alla journalsystem som löper ut 2023, skapa en målbild. 

• KIVO, Ronneby undrar hur det går med de utbildningar som fanns, går de att använda och 
spridas. Camilla möte med regionen 2/3 och vet mer efter det, fanns tidigare inte svar om 
kostnader och möjligheter att uppdatera utbildningarna, hoppas svar kommit, återkommer 

• Utbildningsportaler vad har vi och hur används de? 
Sölvesborg bl. a nano utbildningar, ca max 5 min. Flöde där chef blir info när utb. gjorts. IBIC 
finns en färdig utbildning i Sölvesborg. 
Olofström har Info capture, gjort flertal Procapita utb där 
Bestämmer att nästa fysiska möte avsätta 1 timme för att titta på vilka digitala system har vi och 
vilka utbildningar finns där. Vad borde finnas i ett basutbud. Kan vi ha en gemensam plattform 
innehållande basutbud. Arbetsgrupp? 

• Fråga från Inera, finns det några standardiserade intyg i kommunerna som skulle kunna plockas 
upp av Inera? förslag bostadsanpassning. Camilla skickar detta till Inera. 

• SKR info 
Ök om äldreomsorg, teknik och effektivitet med den äldre i fokus. Ök som är 3-årig 2020–22. 
Årliga beslut om inriktning och delområden, idag endast avsatt pengar för 2020. 
Ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom 
digitalisering och bidra till målen i demografi och kompetensförsörjning, vision eHälsa 2025 och 
agenda 2030 mål 10.6. 
Alla kommuner minimi 250 000: - , sedan uträknat på antal personer över 80 år. Får användas till 
investeringar, personella resurser, implementering. Rekvireras på  
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg.3153
4.html  
Kravet är att svara på Socialstyrelsens årliga enkät om eHälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
SKR får en del av medlen för att upprätta en nationell stödfunktion – kompetenscenter, kunna ge 
råd, stöd och vägledning. Ge stöd till automatisering av adm. processer. Bestå av ett front office 
med projektledare och ett back office med bl. a jurist, tekniks kunskap. Kunna ta fram 
vägledningar, ge uppdrag till Kommentus, granska upphandlingsdokument. Detta 
kompetenscenter håller nu på att bemannas. SKR får också pengar till att bistå projektet SDK, 
samarbeta med berörda myndigheter och arbeta med nationella adressregistret som ska knytas till 
SDK. 
I ök finns också medel till 10 modell kommuner, kommuner som kommit lite längre i 
implementeringen, det tas nu fram en kravbild på detta uppdrag och ansökan ska göras till SKR 
som utser modellkommunerna, får 1.5 milj. kronor extra för uppdraget att kunna vara en resurs 
till övriga kommuner och även fortsätta implementera lösningar. Modell kommunerna kommer 
utses i april-maj.  
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ÖK är äldreomsorg, FSF kan plussas på. Fånga lågt hängande frukter. Tänka samspel med 
primärvården, hjälpmedel, automatisering, SDK. 
 
Missade punkter ifrån förra mötet, dokumentation 

• Citrix – demenssjuksköterskor i Karlskrona nu fått tillgång till Citrix och kan nu jobba mobilt på 
sitt primärvårdsuppdrag. Behövs inte längre dator eller skrivare ifrån Regionen och fungerar bra. 

• Cervera (servering och tobak) – alla kommuner i Blekinge använder detta via Karlskrona, 3 årigt 
avtal. Vi kan använda samma lösningar på samma plattform. 

• Appva – läkemedelssignering, under mars kommer hela ÄF i Karlskrona implementerat detta, 
funderingar på att använda delegerings del där istället för i Procapita modulen. 

• Sammanfattning Skype, fungerade utmärkt!, men kanske bild är bättre då det inte är lätt att 
fördela ordet när man inte ser varandra utan endast hör rösterna!, vi får utvärdera detta var 
Camillas tankar. 

 
 
Vid dator 
Camilla Jönsson 
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