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Landstingsstyrelsen

Förslag angående former av inriktning och
samarbete av nationellt samarbete inom
eHälsa
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att yttra sig över ovan
rubricerade remiss från Sverigets Kommuner och Landsting.
För Sveriges Kommuner och Landsting är det av stor vikt att få del av
huvudsmännens synpunkter inför den kommande politiska behandlingen i
förbundets styrelse, i landstingen och regionerna.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna yttrandet som svar till Sveriges Kommuner och Landsting
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör
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Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm

Förslag angående former av inriktning och
samarbete av nationellt samarbete inom
eHälsa
Sammanfattning
Landstinget i Jönköping är positiva till att CeHis uppdrag vidgas och
verksamheten integreras ytterligare i SKL samt till att SKL tar över ägandet av
Inera AB

Landstingets ställningstagande
Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågar huvudmännens synpunkter på
förslag avseende Utvecklingsvägar för Center för Ehälsa i samverkan och Inera
AB.
Landstinget i Jönköpings län ser utveckling av information och
kommunikationsteknik som en mycket viktig förutsättning för att kunna möta
invånarnas förväntningar och hälso- och sjukvårdsbehov. Användarvänliga och
kostnadseffektiva stöd behövs för att ledning och medarbetare ska kunna följa upp
verksamheten, ta fram beslutsunderlag och för att kunna sammanställa och
kommunicera resultat. Ett exempel är vikten av utveckling av användning av
kvalitetsregister så att dubbelregistreringar undviks och resultat fortlöpande blir
tillgängligaLandstingens och regionernas samarbete under senare år behöver fortsätta och
utvecklas. Samverkan blir allt viktigare för att tillgodose invånarnas behov och
erbjuda en jämlik vård samt för att utveckla kostnadseffektiva lösningar.
Kommunernas delaktighet och medverkan i utvecklingen blir allt viktigare för en
gemensam och samordnad utveckling inom välfärdsområdet och säker hantering
av integritetskänsliga uppgifter över huvudmannagränser.
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För att lyckas med denna utveckling behövs samverkan och fokus måste i första
hand vara vårdens utveckling för att tillgodose invånarnas behov och inte tekniska
lösningar.

Förslag 1. CeHis uppdrag vidgas och verksamheten integreras
ytterligare i SKL
Landstinget i Jönköpings län delar synen att samarbete mellan landsting och
kommuner är av stor vikt inom eHälsoområdet liksom inom andra efrågor.
Landstinget ställer sig positiva till att kommunerna, inom verksamhet av
gemensamt intresse, bereds möjlighet att delta på samma villkor som landsting
och regioner. Vidare ställer sig landstinget bakom huvudprincipen att de som
finansierar verksamheten också avgör hur resurserna ska användas och deltar i
planerings- och utvecklingsarbetet.

CeSam
Landstinget står också bakom att SKL:s sjukvårdsdelegation svarar för politisk
styrning och att den operativa styrelsen förstärks med fler representanter från
kommuner

Förslag 2. SKL tar över ägandet av Inera AB
Landstinget är positiva till att SKL tar över ägandet av Inera och står bakom
beskrivningen av vikten av en ändamålsenlig styrning med rätt kompetens i
styrelsen samt systematisk uppföljning. Landstinget vill framhålla vikten av
tydliga ägardirektiv och en genomarbetad rollfördelning med CeHis liksom
vikten av kommunernas möjlighet att påverka tjänster samt att finansiering
kopplas till nyttjare av tjänster.
Förslagen sammantaget ger möjlighet till samverkan och tillvaratagande av
kompetens och erfarenheter mellan områden inom CeSam. För utvecklingen i
hälso- och sjukvården är det viktigt med fortsatta gemensamma satsningar för att
verka för jämlik vård och för kostnadseffektiva lösningar. Samverkan
huvudmännen emellan som innebär att en huvudman tar ansvar för tjänster åt flera
bör därför underlättas. Eventuella avgränsningar av uppdraget med andra aktörer
bör göras utifrån de kriterier som tagits fram för offentligt ägande.
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Förslag angående former och inriktning av
nationellt samarbete inom eHälsa
Landstinget i Jönköpings läns har beretts möjlighet att yttra
sig över ovan rubricerade remiss från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet som svar till Sveriges Kommuner
och Landsting.
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Sveriges Kommuner och Landsting
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