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1) Presentation av ny kollega
Curt-Göran Crantz, nyanställd E-samordnare med inriktning mot E-hälsa presenterade sig. Curt-Göran
är den som kommer att vara ansvarig för nätverket i fortsättningen.

2a) Etablering av e-råd och relation till nätverket för e-hälsa
Sara presenterade bakgrund för etablering av E-råd för digitalt ledarskap i Fyrbodal. E-rådet ska arbeta
strategisk med digitaliseringsområdet på lång sikt och skapa möjligheter för att medlemskommunerna
kan arbeta tvärsektoriellt med digitaliseringsfrågor. E-rådet har inget mandat att påverka den enskilda
kommunernas egen digitaliseringsstrategi. Sara visade förslag på handlingsplanens organisation.
Beslut för om e-rådet ska etableras kommer tas av kommundirektörerna på deras möte den 22 februari.
▪

Nätverksgruppen uttryckte krav på systematisk uppföljning.

2b) Vad kan vi ändra och/eller förbättra med uppdragshandlingen?
Nätverksgruppen hade följande kommentarer:
▪
▪
▪

Bra struktur
Avsaknad av befogenheter
Komplettera med bakgrunden till E-rådet

3a) Vad gör ni i kommunerna i e-hälsoområdet? Ni får berätta om vad
som pågår och vad ni har för utmaningar.
Bland annat pågår följande aktiviteter i kommunerna
Trollhättan:
▪
▪
▪
▪
▪

Mobil dokumentation
Robotiserad handläggning (försörjningsstöd)
Genomförs ett projekt just nu där man ”skuggar” chefer för att identifiera behov
Behov finns av manual för digitalisering
Behov finns av kunskap om arbete med testbäddar

Lysekil
▪
▪
▪
▪

Även här ”skuggar” man verksamheten för att identifiera behov
Nyttorealisering anpassad till verksamheten
Digitaliseringsråd finns
Processkartläggning pågår

Färgelanda
▪
▪
▪

Det är mycket fokus på vård- och omsorg och socialtjänst då det finns en stor efterfrågan av
lösningar.
Ombyggnad av nätverk pågår för bättre kapacitet och säkerhet
En hel del arbete med informationssäkerhet

Sotenäs
▪
▪
▪

Combine (verksamhetssystem införs)
Utredning om automatiserad ansökan som försörjningsstöd visade att omfattningen var för
liten för att tillgodogöra sig nyttan
IT-råd finns för digitaliseringsfrågor
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Munkedal
▪
▪

Digitaliseringsråd finns
Digitala signeringslistor för läkemedel (Appva)

Orust
▪
▪
▪
▪

Digitaliseringsstrategi för omsorgen pågår
Övergång från Procapita till Life Care
Arbete med datasäkerhet (DigiFrame)
Kommungemensamt digitaliseringsråd finns

Dals-Ed
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Google-plattform införs och personalutbildning för detta
Mobil dokumentation ska göras via plattformen
Trygghetskamror införs under hösten 2019
E-arkiv utreds
Digitala signeringslistor (Appva)
Plan-Plus läggs till i Procapita

Allmänt:
▪

Om likartade verktyg finns för processkartläggning (ex 2C8) kan ett utbyte av processkartor
ske mellan kommuner. Detta kan i sin tur leda fram till att likartade behov av digitala verktyg
framträder vilka skulle kunna upphandlas gemensamt.

3b) Vilka aktiviteter vill ni ska prioriteras i handlingsplanen utifrån tidigare
behovsinventering?
Nätverket lyfter fram följande aktiviteter:
▪
▪
▪

Mycket viktigt med uppföljning av de initiativ som görs delregionalt
Visa ”what´s in it for me”
Ha ett individcentrerat förhållningssätt till digitalisering

4) Hälsoteknikcentrum – något för Fyrbodal?
Curt-Göran informerade om Hälsoteknikcentrum som finns på Högskolan i Skövde. Har finns miljöer,
både fysiska och virtuella, för test av innovationer och arbetssätt mm.
Närverket hade följande kommentarer:
▪
▪
▪
▪

Virtuells miljöer bra för enklare och effektivare projektering
Är Högskolan Väst intresserade av samarbete med Fyrbodal?
Testbäddar är intressant för Icare4fyrbodal.
Eva Adriansson tar med sig frågan till Trollhättan och ser hur upplägget och samarbetet ser ut
för deras projekt som hon informerar om vid kommande tillfälle

5) Ineras tjänsteutbud, vad är intressant för er
Vad kan vi lyfta till Ineras programråd som är intressant för kommunerna.
▪
▪

Säkra videokonferenssystem
Översikt över vad som görs nu, kostnader, ev. påverkan vid införande av tjänst etc.

Fyrbodals Kommunalförbund - Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla - Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

Sida 4 (4)

6a) FVM – Information och status
Sara informerade om Framtidens vårdinformationsmiljö. Just nu håller man på att sätta en
projektorganisation på plats för kommunsidan som sedan ska finnas med i olika projekt i programmet.
Genomgång av vad interoperabilitet är och varför det är så svårt att få till idag.

6b) Utmaningsområden med FVM
▪
▪
▪

Utmaningar med att koppla på befintliga verksamhetssystem till Millenium
Behov av förtydligande av de tre optioner som kommunerna erbjuds
Informations om vad som passar mot FVM vid ev. ny upphandling.

Bilagor
▪

Bilaga 1 – Presentation av agenda 2019-02-18
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