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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere:       
Egil Rasmussen v/Stavanger Kommune  
Sigrund Berge Midbrød v/ Eigersund Kommune  
Marianne Skrettingland v/Sandnes Kommune  
Eric Adolfsen v/Klepp Kommune 
Harald Espetvedt v/Strand Kommune 
Gunn Vigdis Myklatun v/Helse Vest IKT 
 
Interne deltakere: 
Hege Larsen Vuyk 
Odd Anders Hapnes 
Inge Obrestad Asheim  
Egil Magnar Johannessen 
 
Forfall: 
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken 
Kjetil Meling Hetta  
 
   
Møteleder:  Egil Magnar Johannessen 
Møtedato:   02.03.2021 
Klokkeslett:  09:00 – 10:30 
Møtenr:  01/21 
Møtested:  Elektronisk møte 
Arkivref:  2019/8175 - 36071/2021 

 
 
Møtereferat IKT Samhandling fagråd 9 - 02.03.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av innkalling til i dag og referat fra møtet 

15.09.2020 
 
 

 

 Shcrems II og ny versjon av DIPS Interactor 

Det jobbes med skyløsning av Interactor. Uklart hvilken 
plattform dette skal utvikles på. Det er mange system og 
leverandører å forholde seg til. Vurderes om det skal være 
frittstående eller integrert i EPJ.  

Fordel med integrert versjon er at demografiske data utveksles 
mellom systemene. Helse Nord og Helse Sør-Øst deltar i dette 
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arbeidet, fordelingen av de ulike journalsystemene er mellom 
RHF’ene.  

Det jobbes med forbedring av radiologihenvisninger. 
Kommuner er også involvert i dette arbeidet.  

Målet er å finne en god løsning for deling av informasjon.  

Pilotene som allerede er i gang stoppes ikke, men blir ikke 
utvidet.  

 

 Sending av epikriser til Sykepleietjeneste og Legetjeneste 
ved sykehjem - avvik 
 
Fremdeles noe av dette.  
HST mottar avvik dersom det sendes epikriser til kommune når 
pasient ikke mottar kommunale tjenester.  
Disse meldingene rutes direkte til avsender av epikrise.  
 
Burde dette meldes i Synergi?  
Vi vil da få mulighet for å se omfanget av dette.  
Bakdelen er at det er tungvint å melde og det vil ta lang tid før 
en får svar.  
 
Kan det være et behov for elektronisk system for avviksmelding 
som er felles for kommuner og helseforetak? 
 
Digvest-prosjektet har generert en emneliste hvor blant annet 
dette med felles avvikssystem ble tatt opp som emne. Prosjektet 
ble avsluttet, men Gunnar Jårvik (tidl. Prosjektleder) har fått 
ansvar for deler av emnelisten. Emnelisten prosjektet genererte 
er gått over til forvaltning og blitt delt opp/fragmentert i 
forvaltning. Uklart hvorvidt Gunnar skal ha en rolle her? 
 
HST v/Egil J har gitt tilbakemelding til avsender om å være 
bevisst på hvem de sender til ved mottak av avviksmelding. En 
ser fortsatt at HST trenger å bevisstgjøre dette i eget foretak – 
opplæring.  
 
Egil R – skeptisk til at man vil kunne få til et felles avviks-
system hvor man må sende avviksmeldingen i papir. Vi bør få til 
en elektronisk kommunikasjon til avvikssystemet, slik at man 
kan sende elektronisk avviksmelding til SUS.  
 
Kommentar fra Sigrund: I dag sendes det for lite avvik fordi 
det er for tungvint. Vi mottar fortsatt dokumenter vi ikke skal 
ha.  
 

 

 Epikrise til Helsestasjon 
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Lund og Eigersund kommune gjenstående. Det er nå klart for 
testing mot begge disse kommunene. 
 
Egil Johannessen tar kontakt for testing. Tjenestene i begge 
disse kommunene skal nå være på plass.  
Mulig Eigersund sender negativ apprec fra Jordmortjenesten.  
 
Sigrund informere om ny IKT leder hos dem 
 

 
 
 
 

 

 Radiologi og røntgensvar  
 
Dette er et arbeid som pågår. KS e-komp har også oppfølging av 
dette. Må teste mot ulike system og meldingsutvekslere. 
 
Det er utført test til Stavanger kommune – problemer med å få 
aprec inn i Sectra. Feil i en modul.  Det er utfordrende å benytte 
testmiljø for denne type testing. Må trolig verifiseres i 
produksjon. 
 
Det har vært uklart hvordan man skal sikre elektronisk svar. 
Utfordringen er at noen får elektronisk svar og andre ikke, på 
tross av at det er haket av for elektronisk mottak.  
 
Marianne kommenterer – at dette ikke er på plass går utover 
pasientsikkerheten, det tar for lang tid. Legene blir bekymret.  
 
 

 

 Arbeidsgruppe for fremtidig håndtering av status på 
henvisning 
 
Svar på henvisning sendes i dag på papir. Utfordringen er at 
svaret kommer for sent. Timeinnkallelse er gjerne komt før 
svaret på henvisningen. Veldig uheldige konsekvenser. 
 
Helseforetaket må vite om pasient har pleie og 
omsorgstjenester eller ikke for å vite hvor en skal adressere 
meldingen. 
 
Timeavtaler blir sendt hjem til pasienten selv om pasienten 
f.eks. har et korttidsopphold. Sykehuset vet ikke om pasienten 
mottar kommunale tjenester (med mindre pasienten blir 
innlagt og følger normalt PLO-meldingsforløp).  
 
Arbeidsgruppen har sendt forslag til SamUt om en løsning på 
dette via Helsenorge. Timeavtaler på sykehus publiseres her, 
PLO må få tilgang til å se timeavtalene på en enkel måte. Her må 
det også registreres om pasienten mottar PLO i kommunen, 
spesialisthelsetjenesten fanger da opp dette, og kan adressere 
timeinnkallinger til kommune.  
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Dette vil gjelde dersom pasient ikke selv kan håndtere dette 
eller har pårørende som følger opp timeavtaler. 
 
Det har vært avholdt 2-3 møter og det er sendt/blir sendt et 
forslag at pleie og omsorg tjenesten bør ha mulighet til å kunne 
se timeavtalene på HelseNorge.  
Dette er dessverre ikke nært forestående. Konklusjonen er at 
dette er komplisert og det finnes ingen løsning på dette nå.  
 
Marianne nevner et eksempel på en pasient hvor det ble sendt 
ut time om røntgen fra SUS den 10. februar, timen var satt opp 
til den 16. februar og brevet kom i posten til pasienten den 20. 
februar. Brevet ble sendt til boligadresse og ikke sykehjems- 
adresse.  
 
Egil R sier at dersom pasienter har fått fast plass på sykehjem, 
skal hjemmeadressen fortsatt stå som bostedsadresse dersom 
det er den adressen som står i folkeregisteret.  
 
Info om bostedsadresser finner en i forskrift til 
folkeregisterloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-
07-14-1201/KAPITTEL_6#shareModal 
 
 

 App for mobiltelefon – bilder inn i journal 
 
Det er i dag en avtalt praksis, der lege ved Stavanger legevakt 
tar bilde med mobiltelefon og sender dette til vaktlege ved 
plastikkirurgisk avdeling SUS. Dette gjøres for å vurdere 
behandling/hastegrad av behandling. 
 
SUS tester nå en ny app for mobiltelefon som gjør opptak og 
overføring av bilder til PACS/Digitalt mediearkiv på en sikker 
måte.  
 
Det gjøres vurderinger på om også legevaktslegene kan få 
tilgang til denne appen. Utfordringen er at alle leger må legges 
inn i sykehussystemet for å få tilgang til denne appen. 
Direktoratet for e-helse har fått utviklet en tilsvarende app 
sammen med firmaet Aspit.  
Det sjekkes om det er mulighet for samhandling mellom dette 
systemet og sykehusets bildelager.  
Kommunen må da gå til anskaffelse av dette systemet som 
integreres mot legevaktens journalsystem.  
Dette gir også mulighet for å sende vedlegg med henvisninger – 
bilde, video, lyd. I tillegg er det også en funksjon for «scan til 
PDF» - generering av PDF filer. 
 
 
Sigrund – vedlegg – info? E-meldinger? 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-07-14-1201/KAPITTEL_6#shareModal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-07-14-1201/KAPITTEL_6#shareModal
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Egil R - kommer vedlegg i forbindelse med henvisning 2.0 – før 
1.4.21. 
 
Sykehuset kan ikke ta imot vedlegg med PLO meldinger, kun i 
henvisninger. 
 
Sigrunn spør Marianne om de mottar vedlegge fra fastleger. Ja 
det fungere fint.  
 

 Eventuelt  
 
Egil R. spør: Hvordan ligger det an med Arena? 
 
Gunn Vigdis: Ikke hørt om noen forsinkelser – går bra med 
breddingen. Førde og Fonna er i gang med Psykiatri.  
Stavanger gjenstår – usikker når, men trolig til høsten.  
 
Møteleder Egil M Johannessen slutter i Helse Stavanger – april 
2021. Det må i den forbindelse velges ny leder og sekretær for 
fagråd 9.  

 

 
Neste møte blir 25.05.2021 klokken 09:00 
 
Egil M Johannessen/ Hege Larsen Vuyk 
referent


