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1. Återkoppling till styrgruppen
Fyra av sex organisationer har kommit igång och sedan förra styrgruppsmötet har antalet
dialogseminarier ökat med mer än 100 %. Den sammanlagda medfinnanseringsgraden är uppe i 30
%. Könsfördelningen på dialogseminarierna speglar i stort sätt den faktiska könsfördelningen
inom organisationerna. Projektledningen arbetar med att få med statistik över
tvärprofessionaliteten till nästa styrgruppsmöte.
Ekans första enkätutskick till 1000 deltagare hade en 40 % svarsfrekvens som ses som mycket hög.
Dessutom är svarsresultaten positiva och visar bl a på att deltagarnas uppfattning av sin
eHälsakompetens har ökat efter dialogseminarium och att en majoritet av seminariedeltagarna
ansåg att dialogseminarium var ett bra sätt att lära sig mer om eHälsa.
2. Beslutspunkter
 Inriktning för tema 2 – Antogs med revidering
Projektledningen reviderar förslaget för att ännu tydligare framhäva att modulkonceptet och
möjligheten för deltagande organisationer att välja/skapa egna moduler fortsätter. Dessutom
ska förslaget justeras så att projektgruppens samverkan är kopplad till det arbetet som
gjorts/görs inom SLL patientprocesser snarare än att kopplas till en eller flera specifika PPgrupper. Projektgruppen kan komma att samarbeta med flera personer från olika SLL
patientprocesser utan en stark koppling till en specifik patientprocess grupp.
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Eva Pilsäter Faxner och Aisha Usopova återkopplar från mötet med Björn af Ugglas,
programledare för SLL Patientprocesser. Björn af Ugglas har tre förslag som han gärna ser att
eHälsalyftet fungerar som en kanal ut för. Första förslaget är en gemensam hjärtsvikt- och
kärlmall inom hela SLL. Ett andra förslag är en standardiserad informatik från patientmötet
till utdata. Tredje förslaget är att mäta utfallsmått och följa patientresor.
Styrgruppsmedlemmarna ansåg att en standardiserad informatik är välbehövd inom SLL och
skulle vara relevant att ha som innehåll i tema 2. Styrgruppen är enig om att det är fördelaktigt
att den modulen/ de modulerna som tas i den samordnande projektgruppen ska vara så
generisk att den är relevant och meningsfull för de flesta organisationerna.


Sammansättning av projektgrupp och arbetsgrupper – Antogs med revidering
Projektledningen förtydligar även här att projektgruppen inte behöver vara kopplad till
er/flera specifika PP-grupper utan samverkar med personer som arbetar inom SLL
patientprocesser.



Uppdragsbeskrivningar för projektgrupp och arbetsgrupper – Antogs utan revidering

 Tidsplanen – Antogs med revidering
Vid diskussion angående tidsplanen upplevs tiden(31/6 2017) för färdigställande av moduler
till tema 2 som alldeles för optimistisk. Beslut om att skjuta upp till 31/8 2017 fattades.
Samtliga närvarande organisationer vill dessutom ha mer tid till att genomföra tema 2 och
anser att jan 2017 blir för tidigt. Projektledningen ska se över tidsplanen för att se om mer tid
kan gå åt till genomförandet av tema 2.
3. Återkoppling från styrgrupp
Övervägande positiv respons från deltagare, fortsatt skeppsis hos de som ännu inte deltagit vid
dialogseminarium. Södersjukhuset har problem med att utvecklingsledare och processhandledare
slutar och att många som anmäler sig till dialogseminarium inte dyker upp. S:t Eriks ögonsjukhus
utvecklingsledare har uttryckt att 3 h är för mycket för dialogseminarium, medan på
Södersjukhuset verkar det många gånger vara tvärtom. Inom SLSO har dialogseminarier påbörjats
inom psykiatrin, habilitering& hälsa samt geriatriken. Primärvården inom SLSO kommer under
våren igång med sina dialogseminarier. På Karolinska universitetssjukhuset kommer eHälsalyftet
igång under våren. Samtliga närvarande organisationer har inkommit med förslag på personer till
projektgruppen för tema 2.
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