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MÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ 150506 
Närvarande: Karl Fors, Elisabeth Beijer, Gunilla Bothén, Charlotta Wilhelmsson, Staffan 
Almhede, Sara Nordenhielm, Pia Jonsson-Axelsson, , Ann-Charlotte Klarén, Richard 
Lindström, Morgan Davidsson, Carina Arvidsson under punkt 4. 

Frånvarande: Pär Levander, Ellinor Seth, Shujaat Noormohamed, Elisabeth Jonsson, Ida-
Lena Svensson, Maricel Zoll 

 

1. Mötets öppnande  

Karl valdes som ordförande och Staffan valdes till sekreterare för dagen. Morgan Davidsson 
ersätter Ida-Lena Svensson som representant för kommunerna i LGS i Socité. 

 

2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkändes. Övriga frågor angående eHälsans långsiktighet anmäldes. 

 

3. Föregående anteckningar  

Karl gick igenom de föregående anteckningarna. Anteckningarna godkändes och lades till 
handlingarna. 

 

4. NPÖ – Nulägesanalys (Carina Arvidsson) 

Carinas tjänst har varit på 20% under tiden 20140101-20150630. Diskussion om framtida 
behov och lösningar. Karl tar med sig frågan till lämplig beredningsgrupp. 

Carina visade en Powerpoint över nuläget, med gjorda förbättringar och med kvarvarande 
fel och brister. PowerPointen finns i Socité-mappen för detta möte. Tyvärr används NPÖ 
fortfarande för lite och primärvårdens dokumentation saknas, både från offentliga och från 
privata vårdgivare. Ingen kommun i VG är producent i NPÖ. 
Övrigt att notera i frågan: 

 Stöd i någon form blir det under 2015 för de kommuner som vill ansluta sig till 
NPÖ 

 VGK borde representera i nationella NPÖ-forum   

 Viktigt med mer information till primärvården inkl privata vårdgivare och med 
dialog i vårdsamverkansorganisationer 

Beslut: 
Socité förmedlar, via Karl Fors, till Styrgrupp SSVIT att resurser önskas för att kraftsamla i 
NPÖ-frågan 

http://www.vastkom.se/


 

5. Diskussion: Äldreinformation på 1177 (Malin C), hjälp och stöd till äldre 

Under diskussion kom denna information och dessa synpunkter fram: 

 Från 1177 finns länkar till kommunernas hemsidor 

 Kommunerna är inte alltid medvetna om SKL:s krav på informationsstrukturer 

 Kanske borde delregional information också finnas? 

 Korta informationsfilmer är värdefullt, ska dessa finnas på 1177 eller på 
Kunskapsguiden? 

Socité kommer inte att engagera sig i frågan, kommunens information anses tillräcklig. 

 

6. Diskussion: Framtidens vårdinformationssystem 3R 

SLL, VGR och Skåneregionen ska tillsammans kravställa och upphandla ett 
vårdinformationssystem. Systemet kan också bli en lösning för kommunerna och 
kommunernas omsorg kommer alltid att vara en intressent, därför bör: 

 VGK vara med i projektarbetet, kanske med en anställd projektledare 

 SSVIT, SITIV eller LISA ska ingå med representanter i styrgrupp på åtminstone 
regional nivå 

 Vad händer med andra landsting och dess kommuner, typ Halland? 

 

7. Info: Nationellt – Kostnader för övertagande av Inera 

Beslut kommer med all sannolikhet under maj och förväntat svar är JA på att SKL tar över 
Inera. Följande tankar och påståenden framlades: 

 Finansiering genom en årlig kostnad för varje kommun på 4kr per kommuninvånare 

 De kostnader som finns idag måste redovisas och ifrågasättas. Nyttoanalys? 

 Det finns ett antal ofinansierade kostnader att hantera. 

 SKL ägs även av Landstingen och Landstingen/Regionerna ska naturligtvis vara med 
och betala. 

 SSBTEK kostnader betalas för 2014 nationellt av bl a SKL men i framtiden ska 
kostnaden betalas med en avgift för användningen 

 

8. Diskussion: Nationell plattform – Stöd och behandling (Ann-Charlotte) 
Ann-Charlotte informerade om att: 

 Det finns webbaserat stöd på 1177 med bland annat en film 

 Kommuner kan ansluta sig och engagera sig, Skaraborg vill var med inklusive 
FOU. 

 
9. Hantering av eHälsaprojekt 2015 

 EHälsa 2014, de sista projekten slutredovisas nu 

 Att använda kvarvarande medel för projekt 2015 sa SSVIT nej till 



 

 Anmälningar till eHälsoprojekten 2015 rullar in. Sista anmälningsdatum 6 maj 
men det är inte så viktigt.   

 Stödet består av att EHälsosamordnarna blir projektkoordinatorer. Sista ordet 
ang. stöd i form av pengar är kanske inte sagt. 

 Ska 6-kronan kunna användas till vad som helst? Den var ju en gång tänk till 
inkontinenshjälpmedel. Ta med frågan hem till kommunalförbunden. 

 

10. Info: Nationell webbutbildning i eHälsa och Välfärdteknologi 

Socialstyrelsen har uppdraget at ta fram en utbildning på ca 45 min. Workshops har hållits. 
Människor med olika funktioner inom samhället får komma till tals liksom brukare.  

 

11.  Hantering av nuvarande faxrutiner (Staffan) 

Staffan redovisade läget i en PowerPoint som finns lagrad i Socité-mappen. 

 En enkät skickas ut till e-hälsokontaktpersonerna med få frågor om när faxen 
används och med lösningar som redan gjorts eller med förslag på lösningar. Ta 
kanske även med en fråga på hur många faxar som finns och var de står. Ansvarig är 
eHälsosamordnarna 
 

12. Statusrpporter 
 eLearning för palliativ vård är på gång 

 Uppdragshandlingen är reviderad och beslutad 

 Ehälsoenkäten från Socialstyrelsen blir en punkt på nästa Socité 

 SVPL-upphandlingen. Svar har inkommit och dessa bearbetas nu. 
 

13.   Genomgång av ”aktivitet och åtgärdsplan”  

Kommentarer och uppdateringar 

 Utbildningsplan för GI är framtagen, kurser till hösten. 14 oktober utbildning. 
Finansiering, offert till Karl. Socialstyrelsen kommer. 

 Vinnovafinansiering? T ex för Stoppa faxen, testbäddar, instruktionsfilmer 

 Implementeringsstöd till VGR (vårdcentraler), privata vårdgivare och kommunerna 
för att införa NPÖ. Gå via SITIV. 

 Kvalitetregisterproblemet, underlag till kontaktpersoner inom resp. 
kommunalförbund skickas ut snarast. 

 Avvikelsesystem, fråga för LISA-gruppen, som är under omstöpning, och kanske 
sedan SITIV. Vi bildar en arbetsgrupp Gunilla, Charlotta och Karl. Stäm av på 
hemmaplan. 
 

14. Övriga frågor 



 

 Karl har svarat på ett brev angående styrningen av GITS. ”Verksamheten måste 
styra IT”. En modell måste tas fram med ansvarsfördelningen mellan ingående 
parter. 

 Skrivelse från Socialstyrelsen via Elisabeth Beijer till Karl och Maricel. 
Kontaktpersoner från kommunerna gällande praktisk användning av KSI 
efterfrågas? Kontakt med Socialstyrelsen tas om vad som förväntas. 

 Långsiktighet eHälsa. EHälsosamornarnas vara eller icke vara efter 2015 bestäms på 
nästa SSVIT. Vilket också innebär att vad 6-kronan ska finansera de närmaste åren 
också bestäms.  
 

Antecknat av 

Staffan Almhede 


