Svar på interpellation från Mikael Johansson (M) till Anna Fransson (S) – Regionens arbete
enligt fastställd budget.
I den av regionfullmäktige fastställda budgeten för 2016 fastslogs att Region Kronoberg ska ta ett
regionalt ansvar för samordning av e-hälsoarbetet. En strategi för detta ska utarbetas enligt den
fastställda budgeten. Med anledning av budgetbeslutet ställer Mikael Johansson (M) frågor gällande
regionens arbete.

Fråga:
Kommer regionstyrelsens ordförande följa den fastställda budgeten och ta initiativ till att skapa
ett nätverk enligt budgeten?
Kommer regionstyrelsens ordförande följa den fastställda budgeten och initiera arbetet med att
ta fram en strategi för eHälso-arbetet i hela regionen?
Svar: Givetvis ska uppdragen i den av fullmäktige fastställda budgeten genomföras.
Region Kronoberg och före dess Landstinget Kronoberg har länge varit drivande i e-hälsofrågor. Det
är till och med så att vi var först i Europa med att se till att patienten har en journal som används av
både dåvarande landstinget och de flesta av kommunerna. Tyvärr har tre kommuner valt att inte föra
journal i vårt journalsystem. Vid Cosmics införande erbjöd vi denna lösning samt införande av sistkort kostnadsfritt för kommunerna.
Region Kronoberg utvecklar regionalt stöd till vårdpersonalen med nya och förbättrade funktioner i
samverkan med Cosmic kundgrupp (sju regioner/landsting och en privat vårdgivare). Vi fortsätter
även att utöka vår samverkan med kommunerna i länet gällande hemsjukvård och elevhälsa.
I länets ledningsgrupp för samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst där chefer från Region
Kronoberg och samtliga kommuners socialchefer ingår initieras gemensamma projekt och
kontinuerlig uppföljning kring utvecklingen sker.
Region Kronoberg har en strategigrupp för e-hälsofrågor med representanter för IT, vårdvalet,
informationssäkerhet och hälso- och sjukvården. Verksamhetsplan och handlingsplaner finns
upprättade. Prioritering av nya IT behov sker i nära samverkan med verksamheten utifrån tillgänglig
budgetram.
e-Hälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och
omsorg. Kronoberg använder både lokala, regionala och nationella tjänster för att uppnå ett gott
stöd för länets vård och omsorg, flera olika delar ingår.
1. Regionalt stöd till vårdpersonal t ex Cosmic, labbsystem
2. Nationellt stöd till vårdpersonal t ex Pascal, Nationell Patientöversikt
3. Regionala invånartjänster t ex SMS-påminnelse
4. Nationella invånartjänster t ex Journal via nätet och Webbtidbok,
Några av våra långsiktiga mål 2018 är att 40 % av invånarna ska ha ett vårdkonto på 1177 vårdguiden
Att antalet ärenden i 1177 vårdguiden som berör webtidboken ska vara 2000 per månad 2018 (idag
snitt på1000).
Under några veckor i vår kommer en invånarkampanj för ökad användning av 1177 genomföras.

Vi arbetar med olika lösningar för att ersätta ”fysiska” besök med vård på distans, via videolösning
och behandlingar via webben. I dessa frågor sker samverkan med Linneuniversitetet och ehälsoinstitutet i Kalmar.
SKL och regeringen har kommit överens om en vision för 2025 att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå
en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet
och delaktighet i samhällslivet. Region Kronoberg kommer aktivt arbeta för att bidra till att denna
vision infinner sig.

Anna Fransson (S)

