Interpellationssvar till Sven Sunesson angående E-hälsa
Sven Sunesson (C) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S)
gällande E-hälsoarbetet

Fråga 1. Hur långt har arbetet med en E-hälsoplan kommit?
Region Kronoberg har under 2014 och 2015 arbetat med att ta fram en Regional Digital agenda, där
bland annat har arbetet med e-Hälsa lyfts in, detta täcker i mångt och mycket uppdraget med att
upprätta en strategi för regional samordning för e-Hälsoarbetet.
Då E-hälsa är ett prioriterat område i Verksamhetsplan 2016 finns en handlingsplan för hälso- och
sjukvårdens arbete framtagen. Denna revideras årligen.
”Upprätta strategi för regional samordning för e-Hälsoarbetet”
Denna aktivitet äger Hälso och Sjukvården (Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén).
Marknadsföra 1177
och e-tjänster

2015

2016

2018

Andel av invånarna som har konto
i 1177.se

22 %

30 %

40 %

891

1000 per månad

2000 per månad

Antal ärenden i 1177 vårdguiden
som berör webbtidbokning
(genomsnitt per månad)

Aktiviteten ligger väl i fas med måltal, med största sannolikhet kommer måltalet för 2017 uppfyllas
redan under 2016 alt. tidigt 2017.

Fråga 2. Finns det, under regionens ledning, ett fungerande nätverk mellan Region
Kronoberg och länets kommuner?
En strategigrupp för e-hälsa som samlas kontinuerligt för att samordna aktiviteter har etablerats.
Vidare finns också ett regionalt samarbete med kommunerna runt sammanhållet vårdflöde (med
hjälp av Cosmic).
Ett starkt och unikt samarbete finns idag mellan Region Kronoberg och länets kommuner inom hälsooch sjukvården, gällande samordnad vårdplanering, hemsjukvård och elevhälsa. Nätverk och
förvaltningsgrupper finns på flera nivåer och de speglas av ett gott samarbetsklimat. Alla kommuner
arbetar i samma system som Region Kronoberg gällande vårdplanering och flertalet även för övrig
vårdinformation. Region Kronoberg publicerar också sin vårdinformation till den nationella tjänsten
NPÖ som alla vårdgivare kan nå. Vi erbjuder kommuner som använder samma
vårdinformationssystem att nyttja de E-hälsotjänster som Region Kronoberg är anslutna till.

Fråga 3. Sker det (i enlighet med budget 2016) ett samarbete med Linnéuniversitetet när
det gäller E-hälsofrågor?
Ett nytt samverkansavtal mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet finns från april 2016. Där
ingår E-hälsa som ett område kopplad till förbättrad hälsa och livskvalitet. (16RK747)
Vi har tidigare deltagit i projekten Push the line” samt ”Boconnect som finansierats med externa
forskningsmedel på Linnéuniversitetet och vår roll har varit att erbjuda testmiljörer. Dessa projekt
har avslutats. Dialog med ehälsoinstitutet i Kalmar kring framtida gemensamma projekt finns.

Fråga 4. När kan Kronobergs läns invånare komma i åtnjutande av Region Kronobergs
nya E-hälsotjänster?
Region Kronoberg tillgängliggör ett antal E-hälsotjänster för våra medborgare, vi följer Ineras
utveckling och ansluter oss till de nationella E-hälsotjänsterna som görs tillgängliga. För att använda
tjänsterna fullt ut krävs en verksamhetsutveckling. Området E-hälsa har förtydligats och förstärkts
med resurser för strategisk planering och verksamhetsstöd för att införa E-hälsotjänster.
Invånare kan använda E-hälsotjänster via 1177 vårdguiden.se (i de flesta fall) gällande:
-

Flera bastjänster som t ex förnya recept och kontakta vården på samtliga enheter
Möjlighet att ändra sitt vårdval
Läsa sin journal via nätet. Mer publiceras när det är möjligt t ex labbsvar, remisstatus och
vaccinationer.
Ta del av ”Mina intyg”
Av- och omboka samt i vissa fall direktboka sina tider på 79 enheter
Få behandling av ångest och depression via internetKBT (september)
Få SMS-påminnelse för bokad tid på flertalet enheter
Bli erbjudna besök via video på några enheter
Bli erbjudna samordnad vårdplanering tillsammans med kommun och anhöriga via video på
några enheter.

Vi arbetar framförallt med att bredda de redan befintliga tjänsterna ovan med mer innehåll och
tillgänglighet på fler enheter. Nya E-hälsotjänster som tillgängliggörs från Inera och myndigheter,
som t ex den kommande Hälsa För Mig planerar vi att införa när den finns tillgänglig.
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