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E-hälsorådets deltagare:
Mona Heurgren, Lars Söderdahl,
Rodabe Alavi, Camilla Jomer, Nadia
Davoody, Stefan Lagrosen, Johan
Aulin, Johanna Ulfvarson, Mattias
Agestam och Carolina Jansson.
Övriga deltagare:
David Svärd.

Nr

Ärende

Föredragande Beslut, åtgärd etc.

1.

Välkommen

2.

Minnesanteckningarna från förra
mötet

3.

Syftet med rådet och uppdraget
som finns på Socialstyrelsen

4.

Förväntningar och behov av rådet
och hur vi kan koppla rådets
uppgifter till vision
e-hälsa

Mona Heurgren Mona hälsade alla välkomna och vi inledde med
en presentationsrunda.
Mona Heurgren En korrigering under Nationella läkemedelslistan från LV: Det är 14500 produkter med deras
ingående substanser som ska märkas upp.
Lotti Barlow
Information och bakgrund till e-hälsorådet redovisades. E-hälsorådets uppdrag: Att ge Socialstyrelsen vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta användbarheten
av den i vård och omsorg.
E-hälsorådets huvuduppgift: Att verka för nationell samsyn samt ge råd och vägleda Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen anser att rådet är viktigt och vi
Lotti Barlow
vill intesifiera rådets roll i att utveckla våra produkter och tjänster. Vi är angelägen om att e-hälsorådet ska hjälpa myndigheten med vägledning
och prioriteringar. Rådets sammanstättning har
därför förändrats något.
Socialstyrelsen är en av aktörerna inom vision
e-hälsa och har också ordförandeskapet i gruppen Enhetlig begreppsanvädning. Att koppla vision e-hälsa till rådet är därför angeläget. Det
finns flera grupper som har snarlika uppdrag.
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5.

Socialstyrelsens digitala resa

6.

Ingående organisationer berättar
Alla
om sina uppgifter som kan driva
arbetet framåt och öka användningen av gemensam informationsstruktur

David Svärd
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Dels är det vision e-hälsas referensgrupp (där
vissa personer i e-hälsorådet ingår), dels är det
Nationell samverkansgrupp för strukturerad
vårdinformation samt Socialstyrelsens referensgrupp för gemensam informationsstruktur där regionerna är representerade.
Det kan ibland vara intressant att lyfta frågor
från e-hälsorådet till andra råd på Socialstyrelsen. På följande länk finns dessa uppräknade
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/
2017 tog Socialstyrelsen fram sina digitala mål
och det var då arbetet tog fart. Som utgångspunkt användes Regeringens strategi för digitalisering där det är medborgarnas livshändelse som
det ska skapas nytta för. Det externa arbetet är
situationsanpassat till stöd för god vård och omsorg. Under hösten, troligtvis november/december, ska en upphandling vara klar för en terminologitjänst som dels ska vara ett it-stöd för Socialstyrelsen men också för tillgängligörande av
kodverk och klassifikationer via API:er till användarna. Det finns ett avtal med WHO att klassifikationerna ska tillgängliggöras gratis.
David visade också några exempel på tjänster
såsom Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Där
kommer stödet upp direkt i webbgränssnittet när
en ICD-10 kod lagts in. Samarbete har skett med
Försäkringskassan och Inera. Beställa data och
statistik har också en egen portal på Socialstyrelsen sedan i april i år. Det är den första portalen i
Europa. Beställningarna har blivit mer kompletta och håller nu en högre kvalitet.
Statsbidrag är en annan tjänst som öppnats i år
samt en för legitimationer. Där har vi nu bättre
koll på processer och flöden. Ytterligare utveckling behövs dock kontinuerligt.
Diskussion skedde inledningsvis i bikupor utifrån följande frågeställningar:
 Angränsande uppgifter hos organisationerna på området
 Förväntningar på rådet framåt
Nya deltagare hade svårt att säga något om
sina förväntningar.
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Nationella läkemedelslistan (NLL) Aktörer
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De nytillkomna utbildningsaktörerna visade
intresse av att Socialstyrelsen föreläser på hälsoinformatikutbildningarna. Framförallt finns det
intresse av att veta mer om NI. Förslag kom
också att vi på så sätt kan knyta studenter till
myndigheten som kan göra konkreta arbetsuppgifter som en del i utbildningen.
Rådets medlemmar önskar kunna lyfta frågor
i rådet kring Socialstyrelsens produkter och
tjänster. Det önskas också mer återkoppling på
frågor från tidigare möten.
Läkemedelsverket tog upp exemplet med
IDMP (Identification of Medicinal Products) där
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket måste arbeta tillsammans för att tydliggöra vad som är en
aktiv substans. Kontaktnätet i rådet kan gynna
framtida diskussioner.
Samordning behövs av angränsande områden,
framförallt med den nationella samverkansgruppen. Det finns en förväntan att Socialstyrelsen
ska ha produkter som kan implementeras i systemen på ett enhetligt sätt. När tjänster och produkter lanseras önskas en öppenhet om hur implementering fungerat och vilka frågor som uppstått.
Rådet ser gärna att vi kommer med frågor tidigt i processen för ytterligare förankring. Att
Socialstyrelsen ska lyssna på vad som sker hos
organisationerna som en del i sin omvärldsbevakning.
Att vi delar våra för området relevanta regeringsuppdrag i rådet för kännedom.
Läkemedelsverket har två uppdrag. termer och
begrepp kring aktiv substans kopplat till information i NPL (Nationellt produktregister för
läkemedel). I mitten på oktober kommer använding av administreringsvägar att gå live. De ger
aktivt stöd för anvädning av de 14500 produkter
med sina ingående substanser.
SKL inväntar svar från E-hälsomyndigheten.
E-hälsomyndigheten De kommer löpande att
släppa testversioner, vecka 41 kommer nästa
version. De arbetar med testdata för
förskrivningar. De gör besök hos regioner och
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8.

Övriga frågor

9.

Nästa möte 28 november 2019
kl 13.00
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apotek för att förstå utmaningarna. Ett webbinarium hålls av SKL 1/10, och den 17/10 är
det ett frukostseminarium på eHM.
E-hälsoinstitutet har från eHM fått uppdraget
att utvärdera de kvalitativa aspekterna för NLL.
Socialstyrelsen har två uppdrag gemensamma
termer, begrepp och informationsstruktur där det
tagits fram definitioner i termbanken, en tillämpad begreppsmodell samt sex kodverk ur
Snomed CT för administreringssätt och dosenhet. Det andra uppdraget är nationell källa för
ordinationsorsak som nu är i skarp drift. (se ppt)
Generisk förskrivning kommer det att öppnas
upp för i NLL som tidigare inte varit ett användningsområde i Sverige. Utifrån ett säkerhetsperspektiv måste man kunna ha koll på läkemedel
för patienterna. Upphandlingarna i regionerna
om det kommer många farhågor om implementeringen.
Mötestider 2020:
13 februari
14 maj
10 september
19 november
Förslag på punkter
 Behovsinventering – vilka behov av utveckling ser rådets medlemmar
 Kodverkserver/Terminologitjänsten på
Socialstyrelsen och
 För området relevanta Regeringsuppdrag som inkommit till Socialstyrelsen
 NSG:s uppdrag
 E-hälsomyndighetens uppdrag om modellbiblioteket
 Gemensam informationsmodell för
verksamhet och organisation (Gimvo)

Länk till e-hälsorådets sida på socialstyrelsen.se:

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

