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1. Projektledning
Rekrytering av ny projektledare är färdigställt. Aisha Usopova kommer att gå in i rollen som
projektledare 2017-02-01 och Per Nemirovski är tillsatt som biträdande projektledare.
Projektägare Eva Pilsäter Faxner arbetar tillsammans med projektledningen för att rekrytera
en ny projektekonom och en till administratör.
2. Återrapportering till styrgrupp
Medfinansiering
Projektledningen hade ett avstämningsmöte med ESF 2017-01-09 under vilket frågan
gällande ersättning för styrgruppen togs upp. Tiden för deltagande i styrgruppsmöten kan
registreras som medfinansiering inom timlönegrupp 1, vilket motsvarar 234kr i timmen.
Annan tid som en styrgruppsmedlem arbetar i projektet, exempelvis presentation och
kommunikation internt på respektive organisation kan registreras som medfinansiering
inom den timlönegrupp som personen profession faller inom. För att kunna registrera tid
som medfinansiering måste arbetad tid rapporteras i enlighet med krav från ESF. Varje
organisation kan själv bestämma huruvida de vill att styrgruppsmedlemmars tid ska
registreras som medfinansiering.
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Det är möjligt att registrera interna lärandeseminarier för utvecklingsledare och
processhandledare på respektive organisation som medfinansiering istället för ersättning.
Varje organisation ventilerar frågan lokalt och återrapporterar vid nästa styrgruppsmöte.
Södertälje sjukhus
Inga nya besked kring eventuell medverkan eller avhopp har rapporterats. ESF medvetna om
situationen.
Statistik
Styrgruppen fick ta del av statistik från genomförda dialogseminarium på respektive
organisation. Presentation som visades skickas ut i samband med utskick av protokoll.
Projektledningen lägger till följande värden i statistiken:




Statistik kring deltagande könsfördelning i relation till faktisk könsfördelning på
respektive arbetsplats
Statistik fördelat på respektive verksamhetsområde/verksamhetsgren
Statistik som visar deltagande per verksamhetsområde fördelat på kön och profession

Projektledning kommer att bjuda in samtliga styrgruppsrepresentanter till ett separat möte
för att mer i detalj gå igenom statistiken och diskutera utmaningar och möjligheter inom den
egna organisationen.

3. Återrapportering från styrgrupp
Samtliga organisationer, med undantaget S:t Eriks ögonsjukhus gör bedömningen att tema 1
inte kommer att avslutas enligt tidigare föreslagen tidsplan. Tidplanen kan förskjutas under
våren, tider kommuniceras ut internt på respektive organisation.
Södersjukhuset
Introduktionen har börjat positivt på Södersjukhuset, det finns dock en variation i hur långt
respektive verksamhetsområden har nått i genomförandet. Det ansträngda personalläget har
dessvärre inneburit att en del utvecklingsledare tvingats lämna sina uppdrag. Internt på
Södersjukhuset har det beslutats att hålla två lärandeseminarium per år.
SLSO
Två av fyra verksamhetsområden har påbörjat dialogseminarierna; psykiatrin och
geriatriken.
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Karolinska universitetssjukhuset
Karolinska har tillsatt en intern projektledare som deltar i ledningsgrupper och presenterar
eHälsalyftet.
S:t Eriks ögonsjukhus
Dialogseminarium har hållits och arbetet fortskrider enligt plan, tema 1 avslutas enligt plan
senast den 31 mars.

4. Tema 2
Styrgruppen har i ett tidigt stadie diskuterat samverkan mellan eHälsalyftet och SLL
patientprocesser. Maria Persson har haft tät kontakt med Björn af Ugglas, programledaren
för SLL patientprocesser i detta syfte.
Patientprocessgrupper som är formade:






Artrit
Bröstcancer
Diabetes
Hjärtsvikt
Psykisk ohälsa i somatik

Projektledningen kommer att inventera hur långt ovan grupper har kommit med sitt arbete
för att se om det till tema 2 är möjligt att någon av ovan process/er utgör delar av temat.
Styrgruppen är medveten om att ovan processer inte är relevanta för alla
verksamhetsområden, det bör därför finnas fler alternativ och alternativ till lokala moduler.
En projektgrupp bör bestå av representanter från samtliga organisationer och bör formas
inom snar framtid. Projektledningen bereder utkast till förslag till beslut om sammansättning
av projektgrupp och uppdrag samt hur arbetet med lokala moduler ska ske.
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