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• Frodes app, boka ledsagning, Mats Hellman K-na kommun med på Skype 09.15-10.00 
Genomgång för hur appen är uppbyggd och funktion, boka ledsagning och avlösning till 
hemtjänsten ifrån personal/brukare/närstående. Epost till grupp , planerare som tar det 
med verksamhet.Körs idag i ”skarpt” läge på 4 grupper. Finns intresse kan vi titta vidare för 
hur denna användas i övriga kommuner. Innovation från verksamheten. Vi behöver öka vår 
innovationskultur och fundera på hur våra ideer ska ägas och förvaltas. 

• SoL GPS, uppdatering möte K-na och HMC 
Ett första uppstartsmöte gjort. Diskuterat hantering, ekonomi. Det finns inga krav att 
kommunerna måste ta SoL GPS ifrån HMC. HMC ser helst att vi köper dessa från dem istället 
för att hyra. Abonnemangskostnad tillkommer i båda fall. HMC återkommer om kostnader, 
behöver räknas om. För SoL anser K-na att en eller två produkter räcker. HMC ansvarar för 
produkt, kommunen för drift. Nytt möte bokat i mars. 

• Pilot Hjärtsvikt, Thorax, Cuviva,  förlängs 
Kommer avslutas i april med uppföljning 

• Arena för strategisk utveckling i en digital tid 
Camilla bifogar presentation ifrån SKR 
Vilka är utsedda i respektive av våra kommuner till arenan? 

• SDK, avsiktsförklaring 
Är nu ute och svar ska ges senast 10/2. Troligt ja svar ifrån Sölvesborg och Region Blekinge, 
fortsatta diskussioner. 

• Socialstyrelsens enkät  eHälsa ute 
Påminnelse om att svara, frågas nationellt efter denna statistik 

• Regional NPÖ grupp 
Möte 15/1. Bifogar dessa anteckningar till dessa 

• Slutkonferens DigiLitt 30/1, Malmö 
Många som åker ifrån Sölvesborg och Camilla åker, återkommer med info 

• Övrigt 
Olofström – PTB skrivarna är nu på gång. 
Skyddade personuppgifter – Regionen tittar nu mkt på detta med rutiner och instruktioner, 
behöver lyftas i kommunerna. Svårt på vilken nivå. Camilla kommer kalla ihop några 
framöver att starta upp. 
Camilla from 1/1 2020 på Regionen, Digitaliseringsenheten, samma uppdrag att hålla ihop 
kommunerna i verksamhetsområdet eHälsa och vara en länk mellan kommuner och Region 
Blekinge. Kontakt: camilla.jonsson@regionblekinge.se , återkommer med telefonnummer. 
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