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Tema SUS/kommune fagråd delavtale 9 

Dato/Tid/
Sted 

7.november 2017  

SUS Internatbygget møterom 6. etasje 

Til stede Harald Espetvedt, Sigrund Berge Midbrød, Marianne 
Skrettingland, Eva Tone Fosse, Kjetil Meling, Else Ørstavik 
Hollund, Hanne Kjersti A Granbakken, Ivar Terje Solberg, Hege 
Larsen Vuyk, Lillian-Elin Helgø, Anne Bjørlykke ( Lync)  

Forfall Egil Rasmussen,  

Kopi Samhandlingsutvalget  

Møter-
nummer  

4/17  

Referent Else Ørstavik Hollund 

 
 

Nr Saker Ansvar   

23/17 Referat fra møte 19.9.2017 
Forfall Egil Rasmussen 
 
Vedtak 
Referatet godkjennes. 

  

24/17 Kommunesammenslåinger. 
Det ligger an til at Rennesøy (og Finnøy) ikke integreres med 
CosDoc i Stavanger før sammenslåingsdato 1.1.2020. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 
  

 

25/17 Status labsvar til kommunene, røntgensvar til kommunene og 
henvisning 1.1 til SUS.  
Anne Bjørlykke:  
Labsvar fra Flexlab er testet mot Gerica og Cosdoc, test mot 
Profil er under planlegging ( Sandnes pilot k ommune) .  
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Unilab (Patologi) er testet mot Gerica, Cosdoc og Profil, men 
vil ikke sende labsvar til COsdoc før Cosdoc er oppgradert. 
Labvantage – må vente på oppgradering (kommer i 2018). 
Manglende funksjonalitet i labløsningene for tjenestebasert 
adressering etter std.  
Flexlab starter opp uten responsible HCP.  
Vi starter også opp uten adressering med her-id på avsender.  
(pga vil minimere brudd i pasienthistorikken). Vil innføre her-id 
for avsender på nivå 1 og 2 samtidig.  

 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 

26/17 Fødselsepikrise til helsestasjon 
Anne Bjørlykke:  
Regionalt prosjekt for epikrise til helsestasjon er startet opp. 
Her vil det bli en epikrise for barn til helsestasjon, og en 
epikrise for mor til jordmortjenesten ( i motsetning til i Bergen 
hvor de sender en samlet epikrise for begge.) Prosjektet vil få 
på plass uttrekk fra Natus (fødejournal) til DIPS, og se sende 
epikrisene derfra. Planlagt ferdig Q2 2018.   
 
Vedtak 
Saken tas til orientering  

  

27/17 Status for meldingsutveksling mellom kommuner og poliklinikk. 
Anne Bjørlykke: 
Regional arbeidsgruppe under operativt styringsorgan –> de 
skal sørge for å få på plass regionale rutiner og føringer, slik at 
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alle foretak sender epikriser og polikliniske notater på lik linje til 
primærhelsetjenesten 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering  

28/17 Meldingsutveksling mellom kommuner og poliklinikk – mulighet 
for dialogmeldinger jf sak 20/17  
Anne Bjørlykke:  
Pr i dag ikke tilrettelagt for dialog mellom behandler i foretak 
på poliklinikknivå og kommunale PLO-løsninger. – Det må 
tilrettelegges for dette i PLO-løsningene og krever 
rutineendringer og vurdere om dette også krever endringer i 
tilganger i foretakene. 
 
Vedtak 
Fagråd til delavtale 9 ber om at dette arbeidet prioriteres 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

 

29/17 Samhandingsrutinen.  

 I rutinen står det ikke beskrevet noe om hva kommunen 
skal respondere med hvis de får melding om innlagt 
pasient som ikke mottar kommunale tjenester ( avvik/ 
ringe/sende Synergi?). Dette må beskrives i prosedyren  

 PLO Tidligmelding – dettte er en melding som kommunen 
ikke har i sine system – den heter «PLO Helseopplysning 
ved søknad» når den ankommer kommune. Prosedyren 
bør gjenspeile de rette benevnelsene slik at det ikke 
oppstår misforståelser.  

 
Vedtak 
Vi videresender innspillene til revisjon til kontaktperson på 
lokalt fagsenter ( Egil Johannessen) og ber om at dette blir tatt 
med i det regionale utvalget arbeider med å lage regionale 
prosedyrer for meldingingsutveklsing .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Else 

 
30  

30/17  Status prosjekt «Vel heim» 
Else , som er medlem i referansegruppen ga en kort innførng i 
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hvor langt en er kommet i arbeidet med å utarbeide en 
«prosjektkandidat». Kommunens  representanter etterlyser 
igjen deltakelse i gruppen allerede på dette tidspunktet.  
 
Vedtak 
Leder for prosjektet ( Guro Rana)  inviteres til neste møte  

 
 
 
 
Else  

31/17  Eventuelt  
1) Ivar Terje Solberg 

Det legges nå til rette for at fastleger og sykehuset skal 
kunne ha konsultasjoner med behandler, pasient og evt 
pårørende via video. Der finnes forskjellige løsninger ( 
tradisjonell video, et PC-program som heter Acano og 
Lync /Skype for Business. Pilotering på Stavanger DPS 
og utvalgte legekontor i Stavanger. 
Vedtak: 
Neste ordinære møte i fagråd 9 skal foregå som 
elektronisk møte. Ivar Terje og Else legger til rette for 
dette.  

2) Møteplan 2018 
Her er forslagene til møtedatoer 2018. 
 
Alle møtene fra 09- 10:45. Primært i Internatbygget, 6 
etasje.  
Tirsdag 23. januar 
Tirsdag 17.april 
Tirsdag 11. september 
Tirsdag 6.november  
 
Viss det ikke blir gitt noen tilbakemelding innen 20.11 
på endringer i dato, sendes innkalling via outlook.  

 
 
 
 
 
 
Ivar  
Terje &  
Else 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Else  

 
 

 Neste møte blir ta tentativt 23. januar – og vi prøver å få til 
ett elektronisk møte  
( Ivar Terje og Else må teste ut ordningen før møtet)  

  

 
 


