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Protokoll Processhandledarmöte 

eHälsalyftet  

Datum: 2018-03-08 

Plats och tid:  Torsplan, Plan 7, Kastanj, kl:09:00 – 12:00 

 
1. Lägesrapport från projektledningen 
– Projektledare Cecilia Borgström berättade om budgetrevidering och förlängning 

av eHälsalyftet till sista juni 2019. Karolinska universitetssjukhuset kommer att 
delta i mindre omfattning än budgeterat och ska endast göra ett tema för 3 000 
medarbetare, Södertälje sjukhus kommer inte att delta alls. Övriga deltagande 
organisationer ska göra dialogseminarier i ett fjärde tema.  
 

– Europeiska Socialfonden (ESF) som delfinansierar projektet har krav på att det är 
balans mellan ESF-stödet som ska vara 47% och medfinansieringen = värdet av 
den tid deltagarna går på dialogseminarier som ska vara 53%. Just nu är det inte 
balans då ESF har betalat ut 58% i stöd till organisationerna medan 
medfinansieringen endast är 42%. För att finansiera förlängningen av projektet  
samtidigt som budgeten krymper så har projektet genomfört en del åtgärder.   
 

– För att spara kostnader så har projektet varit tvungna att minska på 
projektkontorets personalstyrka vilket innebär att Per Nemirovski, tidigare bitr. 
projektledare, har lämnat eHälsalyftet och istället börja jobba med Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM).  

 
– En annan kostnadsbesparing är att projektet har avslutat avtalet med KI/CES. Nu 

är det endast Ekan som utvärderar projektet.  
 
– Det innebär också en förändring för processhandledare och utvecklingsledare då 

det från och med nu är nödvändigt att alla lägger ner lite mindre tid på nätverk 
och förberedelser i förhållande till tid för dialogseminarier (60% nätverk- och 
förberedelsetid /40% dialogseminarietid). Alla - även processhandledare - 
behöver hålla dialogseminarier.  
 

– Projektledningen kommer att göra om alla resurskontrakt inom kort och skicka ut 
dessa inklusive riktlinjer för hur många timmar processhandledare och 
utvecklingsledare kan söka stöd för från Europeiska Socialfonden (ESF). 

 
– En annan åtgärd är att ta bort gemensamma lärandeseminarierna för att spara 

kostnader, däremot får organisationerna hålla i lokala lärandeseminarier och 
registrera detta som medfinansiering. Ett gemensamt avslutningsseminarium 
kommer dock att hållas i maj 2019.  

 
– En ny tidsplan har tagits fram: 
 

o Seminarieperiod Tema 3: mars – september 2018 
o Seminarieperiod Tema 4: oktober 2018 – april 2019.  
o Sista datum för att hålla dialogseminarier i eHälsalyftet blir därmed  

2019-04-30.  
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o Projektledningen ska sedan arkivera och avsluta projektet, 
slutdatum blir 2019-06-30. 
  

– Projektledningen understryker vikten av att UL/PHL skickar in kompletta fysiska 
närvaroblanketter med HSAid och namn samt namnteckningar från alla deltagare 
i samband med att man hållit ett dialogseminarium.  
 

– Projektledaren visade statistik från Tema 2.  Det har nu genomförts 792 
dialogseminarier för 7180 deltagare. Många av processhandledarna som var på 
plats på mötet har genomfört Tema 2, några har inplanerade dialogseminarier 
under mars och april.  
 

2. Lärandeutvärdering  
– Anna Segerberg från Ekan berättade att det är svårt för Ekan att få till träffar med 

processhandledare och utvecklingsledare på de olika organisationerna. En idé är 
att prova med videomöten istället för fysiska möten. Processhandledarna svarade 
att kallelser till möten måste skickas ut minst 3 månader innan eftersom de gör 
schemaläggning med lång framförhållning.  

 
3. Projektgruppen för Tema 3 presenterade det nya temat: Framtidens 

vårdinformationsmiljö (FVM) 
 
Ett urval av frågor som kom upp under genomgången: 
 
- Det ökade antalet besök på 1177 har ökat, finns det någon samband med  

införandet av Journal via nätet?  
- Hur många fysiska besök görs? Ökar eller sjunker de?  
- Har antalet utskrivna journaler minskat? 
- Patientföreningar ska vara med på bilden ”vi utvecklar framtidens 

vårdinformationsmiljö tillsammans”.   
- Vilka behöver/vill vi samarbeta med?  
- När började internet användas bredare i befolkningen?  
- Hur utses medarbetarna som är med i Framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM)? Vilka är med på din klinik/verksamhet?  
- Förtydligande i hjälptext att upphandlingen inte är slutet, utan detta kommer 

pågå även under genomförandefasen av FVM.  
- Projektledningen uppmuntrar UL/PHL att vid behov lokalanpassa materialet 

till dialogseminarierna.  
 

 

Vid anteckningarna: 

Tony Brydner 

Administratör/Kommunikatör eHälsalyftet 

tony.brydner@sll.se 

 
 

 

 

 


