Användarforum 2017
Dagens program
Moderatorer:
Spår Socialtjänst: Kristina Bränd Persson, enhetschef Socialstyrelsen
Spår Hälso- och sjukvård: Karina Tellinger, samordnare Nationella samordningskansliet (SKL)

09.00–09.30

Registrering och kaffe

09.30–10.00

Invigning
Avsändarorganisationer och Socialdepartementet hälsar välkommen och introducerar dagens moderatorer.

Talare:
Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen
Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa Sveriges kommuner och landsting
Jesper Olsson, utredare eHälsomyndigheten
Niklas Eklöf, ämnessakkunnig inom e-hälsa
Socialdepartementet
		
10.00–10.30 Paus med mingel och förfriskningar
10.30–11.45

Pass 1
Spår Hälso- och sjukvård
Pågående nationellt arbete med strukturerad dokumentation.
Här får vi också höra hur informatikarbete kan gå till när åtta 			
landsting med olika journalsystem samverkar.
Talare:
Britt-Marie Horttana, verksamhetsinformatiker SKL/region Örebro
Anneli Arvidsson, biträdande projektledare Landstinget Västernorrland
Hanna Eliasson, informatiker Inera
Marie Häggström, projektledare SUSSA

Spår Socialtjänst
Hur används gemensam informationsstruktur som verktyg för utveckling av
verksamhetssystem? Stockholms stad, Region Jönköping och Hammarö kommun
berättar utifrån tre olika perspektiv.
Talare:
Ola Grönnesby utredare Socialstyrelsen (samtalsledare)
Viktoria Allard, teamchef äldreområdet FoUrum Region Jönköpings län
Christer Forsberg Philip, CDO Stockholms stad
Ulrika Vitalis, enhetschef IFO Hammarö kommun
11.45–12.45

Paus och lunch

12.45–14.00

Pass 2
Spår Hälso- och Sjukvård
Med nationella riktlinjer utifrån ett verksamhetsperspektiv
Utifrån de nationella riktlinjerna kring Astma/KOL har Region Örebro identifierat den information som man vill kunna dokumentera strukturerat.
Socialstyrelsen beskriver arbetet med att digitalisera riktlinjerna med koppling
till strukturerad dokumentation. Passet avslutas med en dialog om erfarenheter
och utmaningar.
Talare:
Christina Lindberg, utredare Socialstyrelsen (samtalsledare)
Åsa Ahlström, projektledare Region Örebro
Britt-Marie Horttana, verksamhetsinformatiker Region Örebro
David Svärd, projektledare Socialstyrelsen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spår Socialtjänst
Verksamhetsutveckling och systematisk uppföljning med behoven i 		
centrum
BBIC och IBIC tillsammans med sina informationsspecifikationer ger förutsättningar till förändrade arbetssätt, strukturerad dokumentation och systematisk
uppföljning. Hammarö kommun och Region jönköping samtalar tillsammans
med Socialstyrelsen kring verksamhetsutveckling och systematisk uppföljning.
Talare:
Helena Stålhammar, utredare Socialstyrelsen
Sofie Dahl, socialt ansvarig samordnare Hammarö kommun
Viktoria Allard, teamchef äldreområdet FoUrum Region Jönköpings län

14.00–14.30

Paus och kaffe

14.30–15.45

Pass 3
Spår Hälso- och sjukvård
Vad händer på läkemedelsområdet?
Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera och myndigheterna berättar om arbetet som sker inom området just nu. Här diskuteras
bland annat sammanhållen journalföring, ordinationsorsak och nationella läkemedelslistan.
Talare:
Niklas Eklöf, ämnessakkunnig inom e-hälsa Socialdepartementet
”NN” eHälsomyndigheten
Kristin Schoug Bertilsson, informatiker och projektledare SKL/Inera
Hanna Eliasson, informatiker Inera
Helena Palm, handläggare digitalisering och läkemedel SKL
Karin Ahlzén, utredare Socialstyrelsen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spår Socialtjänst
Strukturerad information med stöd av KSI och ICF
Passet inleds med att en av Socialstyrelsens utredare beskriver förflyttning från
det lokala till det nationella perspektivet under utvecklingsarbetet med KSI.
Vi fortsätter med att Bräcke diakoni beskriver hur de använt ICF och KSI i sin
personcentrerade dokumentation och uppföljning. Som avslutning ges en kort
sammanfattning över verksamheternas erfarenheter av att testa KSI i praktiken.
Talare:
Cecilia Johansson, utvecklingsledare/stödpedagog Bräcke diakoni
Emma Berisson, utredare Socialstyrelsen

15.45–16.00

Sammanfattning av dagen
Dagen avslutas med att våra två moderatorer sammanfattar de inspel och diskussioner som förts i de två spåren.

Med reservation för eventuella programändringar.

