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1. Återkoppling från styrgrupp
Karolinska universitetssjukhuset
Karolinska har tillsatt Annette Westemar som intern projektledare för eHälsalyftet.
De har en plan för hur processen ska gå till och en ambition att arbeta ikapp övriga
organisationer.
Södersjukhuset
Södersjukhuset har startat med dialogseminarium på Sachsska barn- och
ungdomssjukhus samt även på kardiologen, totalt har 19 dialogseminarium
genomförts. Processhandledare upplever att chefer inte är tillräckligt engagerade i
eHälsalyftet. Risken blir att behov uppmärksammas men det finns inga åtgärder för
att fånga upp dessa. Den 17:e januari planerar Södersjukhuset att hålla en
informations- och inspirationsträff för processhandledare och utvecklingsledare.
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Marie Björnstedt Bennermo kommer att prata om eHälsalyftet under ett forum för
chefer på Södersjukhuset.

Danderyds sjukhus
På Danderyds sjukhus upplever man en svårighet i att ersätta personal som skall gå
på dialogseminarium. Resursbrist medför en risk att inplanerade dialogseminarium
skjuts upp.
S:t Eriks ögonsjukhus
På S:t Eriks ögonsjukhus hölls det allra första dialogseminariet den 6:e december, S:t
Eriks har schemalagt tid för dialogseminarium. Innan jul kommer även ett
dialogseminarium för chefer att hållas.
SLSO
SLSO har startat med dialogseminarium inom psykiatrin, resterande vårdgrenar
kommer igång efter årsskiftet.
2. Medfinansiering
Södertälje har återkopplat till projektledare Maria Persson att de på grund av resursbrist inte
har möjlighet att engagera sig i projektet just nu, projektägare Eva Pilsäter Faxner kommer
att lyfta denna fråga till direktörsgruppen. Vidare föreslår Eva att vi bör avvakta och

vänta in Södertälje som ändå åtagit sig att vara med i projektet.
Marie Björnstedt Bennermo förslog att övriga organisationer stöttar Södertälje
genom att dela med sig av erfarenheter.
Ewa Holsti, samordnare på ESF, redogör för medfinansieringen av eHälsalyftet.
För att erhålla 47 % av total budget för eHälsalyftet från ESF krävs 53 %
medfinansiering från deltagande organisationer. Medfinansieringen är beroende av
utbetalt stöd från ESF, blir projektet mindre i omfattning minskar stödet från ESF.
ESF och projektledningen har ett nära samarbete med kontinuerlig avstämning och
kalibrering kring dessa utmaningar.
3. Budget
Projektekonom Aisha Usopova gick igenom budgeten för analys- och planeringsfasen
samt genomförandefasen. Budgetpresentationen skickas ut till samtliga
styrgruppsmedlemmar med förklaringstext till medfinansieringstabellen.
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4. Återrapportering till styrgrupp
Diskussioner kring utformning och framtagning av tema 2 togs upp av projektledare
Maria Persson, ett förslag är vi tillsätter en projektgrupp med minst en representant
från varje organisation som tillsammans tar fram innehållet. Styrgruppen beslutade
att vi tar upp denna punkt igen i januari efter att vi ventilerat frågan på hemmaplan.
Projektledare Maria Persson meddelade styrgruppen att hon inte kommer att
fortsätta i rollen till våren. Rekryteringen av ny projektledare pågår och processen
beräknas vara klar innan årsskiftet.
Aisha Usopova har bett om namn och HSAid på personer som slutar i projektet från
en kontaktperson på respektive organisations HR avdelningen.

Vid anteckningarna:
Tony Brydner
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tony.brydner@sll.se
Tfn: 08 123 403 19
Mob: 0730 694508

