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Statistik för hela projektet
Arbetet med dialogseminarierna fortsätter som planerat, grymt jobbat, ni gör det möjligt!
Vi kan även meddela att Karolinska univerisitetssjukhuset har kommit igång och höll under
maj sitt första dialogseminarium!

*Uppgifter hämtade från projektledningens pivottabeller, 20170612, kl: 12:58.

Styrgruppsmöte
Vid det senaste styrgruppsmötet (1:a juni) närvarade representanter från Europeiska
socialfonden (ESF) samt utvärderare från Ekan Management och Karolinska institutet.
Utvärderarna berättade vilka resultat de hade fångat upp i sin utvärdering av tema 1.
Styrgruppen, projektledningen och ESF fick ta del av såväl glädjande resultat som
rekommendationer från utvärderarna. Utvärderingen visar att det har skett en tydlig ökning
av ehälsokompetensen hos deltagarna (43% fler uppger att de efter seminariet vet vad som
menas med eHälsa). Deltagarna har en positiv bild av genomförandet (72% av
seminariedeltagarna tyckte att dialogseminarium var ett bra sätt att lära sig mer om ehälsa).
71% av seminariedeltagarna upplevde att innehållet i dialogseminarierna var relevant för
dom. Deltagarna skattade utvecklingsledarnas kompetens och roll högt.
Tvärprofessionaliteten, möjligheten att föra dialog mellan olika yrkeskategorier, har varit
väldigt uppskattat. Det finns också en del utmaningar som utvärderingen belyser. Främst
handlar det om vikten av ett gott förankringsarbete inom organisationerna med informerade
och engagerade chefer. Att förbättra och förenkla utvecklingsledarnas förutsättningar är
viktigt för att detta utvecklingsarbete blir bra. Mer om utvärderingen kommer ni att kunna
läsa i utvärderarnas avstämningsrapport, som publiceras på den externa hemsida och även
på intranäten inom kort.
Under styrgruppsmötet beslutades att verksamheter som inte har hunnit genomföra sina
dialogseminarier inom tema 1 får göra det under sommaren.

Intyg för deltagande
För utvecklingsledare och processhandledare som avslutat sitt deltagande i eHälsalyftet
finns nu intyg att inhämta från projektledningen. Intyget är personligt och skräddarsys för att
passa varje enskild UL/PHL. Hör av dig till tony.brydner@sll.se för att få ditt intyg.

Processhandledarmöte
Onsdagen den 7:e juni hölls ett organisationsöverskridande möte där samtliga
processhandledare i eHälsalyftet var inbjudna samt representanter från 1177 och Journal
via nätet (JVN). Syftet med mötet var att fånga upp lärdomar från tema 1 och diskutera vad
som kan göras bättre inför kommande teman. Under mötet presenterades
utvärderingsresultaten från tema 1. Vidare fick processhandledarna arbeta i sina respektive
färggrupper och återföra sina erfarenheter från första temat. Dagen avslutades med
diskussion i storgrupp som representanter från 1177 och JVN fick ta del av.

Välkommen till eHälsalyftet!
Förra veckan fick vi ett nytt, välbehövligt tillskott till projektledningen i form av Anja Schultz
som kommer att avlasta projektledningen med administrationsuppgifter. Anja har tidigare
arbetat med utvärdering på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin. Välkommen till
ehälsagänget, Anja!

Projektledaren stämplar ut...
Projektledare Aisha Usopova går på semester den 1:a augusti, i september går hon på
föräldraledighet och pausar därmed sitt uppdrag som projektledare. En ny tilltänkt ersättare
är tillfrågad.

Vi önskar Aisha allt gott under sin föräldrarledighet och tackar henne för ett strålande
arbete, innan hon lämnar passade jag på att ställa några frågor till henne:
Hur tycker du att det har gått att leda ett så stort projekt som eHälsalyftet?
 Det har varit väldigt spännande och lärorikt. Det har varit otroligt givande att få vara med i
ett så stort och viktigt förändringsarbete. Jag har haft turen att få arbeta med väldigt
drivande och kloka människor, som jag både inspirerats och lärt av. Det finns som i alla
andra stora förändringsintiativ en del utmaningar, men det finns även mycket stöd att få.
Vad har varit det enskilt roligaste under din tid som projektledare?
 Att få veta av både projektpesonal och även medarbetare som deltagit på
dialogseminarium att denna satsning är uppskattad och välbehövd. Att utvärderingen av det
hittills genomförda arbetet bekräftar den bilden, känns jätteroligt!

No more semester!
Från och med junirapporteringen behöver utvecklingsledare och processhandledare inte
längre ange antalet semestertimmar i tidrapporteringen! Trevlig semester!

Save the date
Ett lärandeseminarium kommer att hållas förmiddagen 20170907 där vi både knyter ihop
säcken efter tema 1 men också introducerar tema 2. Ett mejl angående detta har gått ut till
alla utvecklingsledare, processhandledare, chefer, styrgrupp och andra intressenter. En
anmälningslänk via lärtorget kommer närmre inpå.

Tips på nyhet?
Har du några synpunkter eller något bra tips på en nyhet som du vill ha med i kommande
nyhetsbrev?
Mejla Tony Brydner så hjälper han till!
Kontakt: Tony Brydner
Mejl: tony.brydner@sll.se
Följ eHälsalyftet på twitter: @ehalsalyftet
Kolla in den externa hemsida: www.ehalsalyftet.se

