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Den 20 juni 2018 redovisades en inventering av e-hälsotjänster för region sjukvårdsledningen (RSL). 

Inventeringen gav en nulägesbild av e-hälsotjänster, projekt och andra insatser i Jönköping. Kalmar 

och Östergötland. 

Espir förvaltningsråd fick efter redovisningen uppdrag att återkomma med förslag på ett antal 

områden och/eller projekt där det finns vinster med att samverka inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

1.  Formaliserad samverkan kring Stöd- och behandling via 
Internet 

Bakgrund: 

Sedan 2015 har det skett olika typer av samverkan inom sjukvårdsregionen kopplat till stöd- och 

behandlingsprogram. Det har handlat om nätverkande och erfarenhetsutbyte men också om konkreta 

insatser i form av gemensam upphandling och utveckling av behandlingsprogram. 

Förslag till beslut: 

 Espir utser en gemensam koordinator som har uppdrag att hålla ihop samverkan kring Stöd- 

och behandlingsprogram i sjukvårdsregionen. 

 Koordinatorn tar fram en övergripand årlig handlingsplan. 

 Koordinatorn rapporterar regelbundet till Espir förvaltningsråd och vid behov till RSL 

2.  Gemensamt projekt för införande av formulärtjänster 

kopplat till Cosmic 

Bakgrund: 

Idag hanteras enorma mängder blanketter och frågeformulär i pappersformat och manuell hantering 

av brev och utskick. Här finns stora vinster att göra både i sparad arbetstid och faktiska kostnader för 

fysiska utskick.  

Med formulärtjänsten kan vårdverksamheten skicka ut strukturerade digitala formulär till patienten. 

Patienten loggar in via 1177.se och svarar på formulären. Strukturerad data skickas till Cosmic eller 

hanteras i den fristående formulärtjänsten. Integration sker via Nationella tjänsteplattformen. 

Formulärtjänsten ger möjlighet att dela formulärmallar både mellan vårdverksamheter och mellan 

regioner, så den lämpar sig väl för samverkan inom sjukvårdsregionen. 

Efterfrågan från vårdverksamheten är stor, men man ser automatiserad överföring till Cosmic som ett 

måste för att få effektivitet i hanteringen. 
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Exempel på användningsområden; hälsodeklarationer inför och efter besök, levnadsvanor, uppföljning 

av vårdaktiviteter och behandling, skattningar,  medgivanden, med mera. 

Förslag till beslut: 

 Espir startar ett projekt som löper på 2 år med målet att införa en formulärtjänst som är 

integrerad med Cosmic, införa ett antal standardiserade formulärmallar och sprida 

användning av digitala formulär i hela sjukvårdsregionen. 

 Espir tar fram projektdirektiv med tydliga leveranser och anlitar en gemensam projektledare 

 Projektledaren rapporterar regelbundet till Espir förvaltningsråd och vid behov till RSL 

  

3.  Målbild för första linjens vård - Erfarenhetsdag 

Bakgrund: 

Den nationella målbilden har formulerats under perioden januari-maj 2018 av Inera, i dialog med 

representanter för landsting och regioner. Inera har efter det beslutat att realisering ska ske i enlighet 

med avsiktsförklaringen Målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden. Alla landsting och 

regioner i Sverige har ställt sig bakom målbilden och avsiktsförklaringen. 

Idag sker fler olika initiativ och pilotprojekt inom Jönköping, Kalmar och Östergötland som på olika sätt 

kan kopplas till realiseringen av målbilden. Första steget är att få en samlad bild av den utveckling som 

sker och sprida erfarenheter och resultat. Steg två är att identifiera tjänster eller projekt som kan 

göras gemensamt i sjukvårdsregionen.  

Förslag till beslut: 

 Espir förvaltningsråd får i uppdrag att arrangera en erfarenhetsdag under Q1 2019 kopplat till 

målbilden för första linjens vård. 

 E-hälsostrategerna i sydöstra sjukvårdsregionen samordnar och koordinerar dagen. 


