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Innovationsberedningen

Deltagande i politisk styrgrupp för 3R-samarbetet - en
fungerande vårdinformationsmiljö
Ärendebeskrivning
Förslag om deltagande i en politisk styrgrupp och utseende av
representanter i denna, för 3R-samarbetet - en fungerande
vårdinformationsmiljö.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2015.
Förslag till beslut
Innovationsberedningen föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsens
arbetsutskott föreslå landstingsstyrelsen besluta
att Stockholms läns landsting ska delta i en politisk styrgrupp för 3Rsamarbetet
att utse Daniel Forslund (FP), Pehr Grahnfalk (M) och Victor Harju (S) till
att representera Stockholms läns landsting i den politiska styrgruppen för
3R-samarbetet
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen har
initierat ett långsiktigt gemensamt arbete (3R-samarbetet) för att
identifiera en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens behov av en
modern och välfungerande vårdinformationsmiljö.
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Parterna ser ett behov av att inrätta en gemensam politisk styrgrupp för 3Rsamarbetet i syfte att öka den strategiska styrningen och förankringen av
samarbetet. Styrgruppen ska också se till att arbetet inom 3R sker i nära
samspel med det nationella samarbetet på e-hälsoområdet.
eHälsa innebär verksamhetsutveckling av vård och omsorg med hjälp av
digitala verktyg. Syftet är att nå en förbättrad kvalitet och effektivitet för
invånare, patienter och vårdpersonal.
I styrgruppen ska finnas tre representanter från varje region, två
representerande den politiska majoriteten och en representerande den
politiska oppositionen.
Respektive huvudman står för sina egna kostnader. Styrgruppen utser inom
sig ordförande och vice ordförande.
Innovationsberedningen föreslås därför att landstinget ska delta i den
politiska styrgruppen samt att utse representanter i den gemensamma
politiska styrgruppen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaderna för arbetet i styrgruppen ryms inom befintlig budet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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