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E-hälsorådets deltagare:
Mona Heurgren, Anna Aldehag, Lars
Söderdahl, Josefine Johansson,
Rodabe Alavi, Jona Stössel, Camilla
Jomer, Tora Hammar, Johan Aulin,
Johanna Ulfvarson, Mattias Agestam,
Carolina Jansson och Rikard
Johansson.
Övriga deltagare:
Christina Holmberg, SKR och
Annika von Schmalensée, Socialstyrelsen.

Nr

Ärende

Föredragande Beslut, åtgärd etc.

1.

Välkommen

Mona Heurgren Mona hälsade alla välkomna.

2.

Minnesanteckningarna från förra
mötet
Standardiserade vårdförlopp
(personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp)

Mona Heurgren Inga synpunkter och minnesanteckningarna
lades till handlingarna.
Christina
Christina inledde med att berätta att detta är ett
Holmberg och samarbete mellan SKR, regionerna och SocialAnnika von
styrelsen. Finns vissa likheter med vårdförlopSchmalensée
pen som tidigare tagits fram inom cancer. I det
nya uppdraget ska de dock se på hela vårdförloppet och inte bara ha fokus på ledtider såsom
inom cancer. Uppdraget kallas i kortform för
”vårdförlopp”. Det är regionerna som gemensamt inom kunskapsstyrningen tar fram förslagen. Sju vårdförlopp är nu ute på remiss. Den
del av vårdkedjan som arbetet fokuseras på är
hälsofrämjande åtgärder efter att patienten fått
sin diagnos. Vårdförloppen planeras att införas
stegvis. Tio vårdförlopp startades under hösten
och tre av dessa kommer gå på remiss i maj. Beslut tas senare under året. Ett förslag kom upp att
vårdförloppen bör utgå ifrån person och inte
ifrån diagnos, bl.a. för personer med fler sjukdomar. Den överenskommelse (”patientkontrakt”)
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4.

Läget kring Socialstyrelsens
regeringsuppdrag med bäring på
e-hälsa

Anna Aldehag

5.

Läget kring planerade arbeten
2020 för rådets medlemmar med
bäring på Socialstyrelsens
e-hälsoarbete
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som tas mellan patient och hälso- och sjukvård
kommer också ingå i arbetet.
Det är också viktigt att kunna följa upp vårdförloppen. Därför kommer projektet att föreslå
indikatorer och vid behov modifiera tidigare
framtagna. Arbetet behöver också synkroniseras
med de indikatorer som hänger ihop med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.
Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja SKR
och regionerna i att ta fram ett antal nationella
informationsmängder. Dessa ska testas praktiskt.
Förvaltning, tillgängliggörande och ansvarsfördelningen kommer också att utredas samt utbildning och stöd vid implementering.
Arbetet förväntas att ge nytta för både patient
och verksamhet framförallt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Vårdföretagarna påpekade vikten av att även
involvera de privata vårdgivarna i arbetet.
Anna visade övergripande hur sju regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har fortlöper. Gemensamt för uppdragen är att de strävar mot singeldokumentation, att det kommer att tas fram nationella informationsmängder samt att utreda frågan kring ansvarsfördelning och förvaltning.
Nationellt kodverk för kontaktorsak behöver antagligen byta namn för att förtydliga innehållet.
I dag har vi för området inga regeringsuppdrag inom socialtjänsten, men ett antal egeninitierade uppdrag.
E-hälsomyndigheten: I uppdraget kring Nationella gemensamma specifikationer närmar sig förankringsarbete sin slutfas. De ska nu planera det
operativa arbetet och vilka specifikationer som
ska in. Den 31 augusti 2020 ska en delrapport
om ansvar och roller samt en uppskattning av
förvaltningskostnader lämnas till regeringen.
Inom Gimvo har EHM utfört en egeninitierad
utredning där ett förslag har lämnats till regeringen som föreslår ett nationellt ramverk. Rapporten finns på EHM:s hemsida.
Ytterligare ett uppdag på myndigheten är att
utreda nationell informationsöversikt och vilken
information som ska vara tillgänglig mellan länder. Detta sker i ett samarbete med SKR och Socialstyrelsen och ska redovisas 30 juni 2020.
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För nationella läkemedelslistan (NLL) pågår
tester inom testmiljö hos apotek och vårdgivare.
Connectaton utfördes i förra veckan för att se till
funktionalitet. Webbutbildning kring NLL håller
på att tas fram. Kravspecifikationsframtagning
pågår samt kommunikationsinsatser.
Famna: Tillväxtprojektet har fått en projektledare tillsatt.
Linnéuniversitetet: Första kullen från masterexamensprogrammet inom hälsoinformatik examineras under året.
Inom NLL har de uppdrag från EHM att ta
fram en modell för att följa effekterna av NLL.
Vårdföretagarna: För flera år sedan skickade
de en skrivelse till regeringen avseende regelverket kring personuppgiftshantering mellan vård
och omsorg. Den 14 februari är det en hearing
om detta på regeringskansliet.
Sveriges Kommuner och Regioner: Den Nationella samverkansgruppen (NSG) har en ny
medarbetare. Den tidigare expertgruppen har
övergått till två grupper – ett arbetsutskott och
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen är kopplad till
vårdförloppsarbetet.
SKR håller också på att ta fram en färdplan
för regionernas arbete inom visionen.
Läkemedelsverket: NLL och de kodverk som
behövs. Diskussion om förvaltning pågår med
involverade parter.
IVO: Arbetar med e-tjänster till sina register
och till Lexmaria. Tittar på skillnader i förskrivning mellan digitala tjänster kontra fysiska möten på vårdcentraler.
Akademikerförbundet: Undersöker problematiken kring automatisering av ekonomiskt biståndsbeslut. Det behövs en statlig ombudsman
som kan hjälpa kommunerna. De har finansierat
en studie kring att minska den administrativa
bördan. En utredning pågår kring hur maskinläsningsbar information kan användas.
Svenska läkaresällskapet: Ingenting att rapportera.
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Planera årsplan för rådet

Anna Aldehag
Lotti Barlow

Aktörer

8.

Nationella läkemedelslistan –
stående punkt
Övriga frågor

9.

Nästa möte 14 maj 2020 kl 13.00

6.

7.
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Rådet är viktigt för myndigheten. Vi vill vara
transparanta med de uppdrag vi har. Arbeten och
resultat behöver förankras och vi är i behov av
inspel från rådets deltagare. Förslag på frågor att
ta upp på de kommande mötena under 2020
Den 14 maj: Nationella informationsmängder
kopplade till våra regeringsuppdrag. Uppföljningsrapport som är gjord inom vision e-hälsa
2025. Dokumentation i socialtjänsten. Statusrapporter för ICD-11 och terminologitjänsten. Genomförandeplanen inom Vision 2025.
Den 9 september: Statusrapport ICD-11 som stående punkt.
Den 19 november: Presentera regeringsuppdragen. Statusrapport ICD-11.
Redogjordes för under punkten 5 och för Socialstyrelsens arbete togs det under punkten 4
Inga övriga frågor
Förslag på punkter
 Se under punkten 6.

Länk till e-hälsorådets sida på socialstyrelsen.se:

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-ochnamnder/e-halsoradet/

