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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Egil Magnar Johannessen, Hanne Kjersti Albretsen Granbakken, Ivar Terje Solberg, 
Harald Espetvedt, Marianne Skrettingland, Eva Tone Fosse, Anne Bjørlykke, Egil 
Johannessen 
 
Forfall: Else Ørstavik Hollund, Sigrund Berge Midbrød, Kjetil Meling, Lillian- Elin Helgø  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Egil Rasmussen  
Møtedato:  23.01.2018 
Klokkeslett: 09:00 – 10:45 
Møtenr: 1/18 
Møtested: Møterom 6 etasje internatbygget + virtuelt møterom  
Arkivref: 2018/948 -  8712/2018  

  
 
Møtereferat IKT samhandling - fagråd 9, møte nr. 1. 2018 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
01/18 Prosjekt «Vel heim» 

Guro Ringen Rana var invitert inn i møte for å gi oss status for 
prosjektet «Vel heim» Målet for prosjektet er å utarbeide en 
regional modell for trygg utskriving fra 
spesialisthelsetjenesten.  
I møtet ble det nevnt at det foregår flere lokale prosjekter 
innenfor samme emne. Det ble presisert viktigheten av god 
kommunikasjon på tvers av disse prosjektene for å forebygge 
at det jobbes med samme problemstilling i flere prosjekter 
samtidig. Guro er videre tydelig på at de er avhengig av at 
kommunene bidrar i stor grad for å få til et godt prosjekt. For 
mer informasjon om hva som ble lagt frem, se vedlagt 
presentasjon fra Guro. 

 
 

02/18 Referat fra møtet 07/11/17 – Godkjent 
 
29/17 Samhandlingsrutinen 

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

 PLO Tidligmelding – dette er en melding som 
kommunen ikke har i sine system – den heter «PLO 
Helseopplysning ved søknad» når den ankommer 
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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 meldingsutveksling. 
Denne saken videreføres til neste møte 
 
31/17 Virtuelt møterom 
Ivar Terje har lagt til rette for oss å kunne bruke virtuelt 
møterom(se innkalling) 
 
Vedtak: 
Litt oppstartsproblemer. Ivar Terje ønsker at de som benyttet 
seg av virtuelt møterom sender han en tilbakemelding på 
erfaringene gjort i første møte.  
 
 

 
 
 
Egil J. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle som 
brukte 
virtuelt 
møterom 

03/18 Planer for utbredelse av labsvar til kommunene – 
Prosjektet har foretatt en risikovurdering av dagens situasjon 
med labsvar på papir i forhold til å innføre elektroniske labsvar 
uten at PLO-systemet sender negativ app kvitt når det blir sendt 
labsvar til feil kommune. Prosjektet vurderer det som om 
ulempene med papir er en større risiko enn det manuelle 
arbeidet som vil kreves for å følge opp elektroniske labsvar. 
Prosjektet vil kjøre en pilot på en mnd mot hver av de 
kommunale PLO-løsningene.  
 
Røntgensvar til kommunene – må utarbeide 
prosjektkandidat, ikke på plan nå 
 
Henvisning 1.1 til SUS. – SUS og alle foretak i Helse Vest er 
teknisk satt opp til å kunne motta henvisning 1.1 med appkvitt 
1.1. Dette må imidlertid testes og det må innføres rutiner for å 
kunne motta vedlegg.  
Jf vedtak om at fagrådet vil følge utviklingen for disse 
meldingstypene. SUS/Helse Vest orienterer om status og 
planer.  
 
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

Kommentarer 
fra Anne 
Bjørlykke  

04/18 Fødselsepikrise til helsestasjon 
Planer for utbredelse til kommunene Det er ikke alle 
kommuner som er klare for test ennå. I S&F er det klart for test 
for Infodoc og HSPRO og det nærmer seg for CGM. Vi avventer 
fortsatt leveranse fra CGM. Har ikke fått satt opp dato ennå, 
men starter planlegging i dag. Natus klar i mndskiftet, robot 
skal overføre data fra Natus til DIPS, planlegger ROS på dette 
nå 

Kommentarer 
fra Anne 
Bjørlykke 
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Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

05/18 Meldingsutveksling mellom kommuner og poliklinikk – 
dialogmeldinger 
PLO-systemene er teknisk klar for dette, men aktuelle 
adresser må legges inn av kommunene. Hva er status på 
sykehussiden nå? Må ses nærmere på, arbeidsgruppen for 
meldinger ser på informasjonsutveksling mellom sykehus og 
ergo/fysio. Har bla. fått erfaringer fra Helse Midt som har 
jobbet med dette. Må jobbe videre med arbeidsflyt og 
arbeidsgrupper for disse meldingene. Utfordring med å route 
disse riktig når pasienten ikke er innlagt. Dette krever endring i 
organisering av arbeid, både på kommune- og sykehussiden, i 
tillegg til teknisk oppsett.  
 
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

Kommentarer 
fra Anne 
Bjørlykke 

06/18 Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering 
Innføring av tjenestebasert adressering er et oppdrag som 
Norsk Helsenett har fått. Det er definert en standard med 3 
deler. Det skal være en aksjonsgruppe per region som får et 
ansvar/oppgaver som de skal jobbe videre med.  
 
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

Egil R. 
informerer  

07/18 Meldingsvalidatoren – Test og godkjenning 
Det ser ut til å være en bra løsning. En kan få ut en statistikk 
på hvilke meldinger som er gått ut og om de er sendt ut riktig. 
Man skal kunne se at systemene er godkjent til de ulike 
meldingene. 
Det er usikkert hvem som skal ha tilgang til 
meldingsvalidatoren – i første omgang er det medlemmene i 
gruppen (vestlandsløftet) som har fått tilgang samt ansatte i 
Helse Vest IKT.  
 
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

Egil R. 
informerer  

08/18 Eventuelt 
1. Melding om innlagt pasient 

Det opplyses om at kommunene mottar ny melding om 
innlagt pasient hver gang pasienter bytter avdeling. 
Dette er ikke nødvendig og skaper merarbeid for 
kommunene.  

 
Forslag til vedtak: Sjekke om systemet har en default verdi 
som gjør at det automatisk sendes melding om innlagt pasient 
ved bytting av avdeling internt på sykehuset.  
 

2. Epikrise fra Helsestasjon 
Etterlyser status i saken fra Strand Kommune, Egil har 
ikke fått noe svar fra dem.  

 
Forslag til vedtak: Harald vil purre på dem.  

 
 
Marianne 
Skrettingland  
 
 
 
 
 
Egil J. 
 
 
 
 
Harald 
Espetvedt 
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3. Smartcrowding 
Ivar Terje informerte om en ny app (smartcrowding) 
som er tatt i bruk. Appen viser blant annet status for 
ventetid i mottakelsen på SUS. Appen er åpen og 
tilgjengelig for alle.   
Hensikten med appen er at det skal være lettere for 
leger som vurderer å legge inn pasienter med å 
informere pasientene om ventetid før de legges inn, 
slik at pasienten og pårørende er forberedt på 
ventetiden eller avtale med pasienter som kan vente, at 
de heller drar inn f. eks. neste formiddag – hvis 
belegget og ventetiden er høy.  

 
4. Det minnes om at agenda samt møtereferat sendes ut 

til alle møtedeltakerne.  
 

5. Det er ønskelig å få informasjon om SUS2023 en gang 
pr år i vårt møte. Ivar Terje vil høre med Ove 
Nordstokke om han kan bidra i neste møte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egil R. 
 
 
 
Ivar Terje 
Solberg 

 
 
Hege Larsen Vuyk 
referent 


