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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere:       
Egil Rasmussen v/Stavanger Kommune  
Sigrund Berge Midbrød v/ Eigersund Kommune  
Kjetil Meling Hetta  
Marianne Skrettingland v/Sandnes Kommune  
Eric Adolfsen v/Klepp Kommune 
Runar Erstad Slethei v/Helse Vest IKT – stedfortreder for Gunn Vigdis  
 
Interne deltakere: 
Hege Larsen Vuyk 
Odd Anders Hapnes 
Inge Obrestad Asheim  
Egil Magnar Johannessen 
 
Forfall: 
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken 
Harald Espetvedt v/Strand Kommune  
Gunn Vigdis Myklatun v/Helse Vest IKT – Stedfortreder Runar 
 
Kopimottakere:  
Kaja Rein Brevig   
 
 
Møteleder: Egil Magnar Johannessen 
Møtedato:  15.09.2020 
Klokkeslett: 09:00 – 10:45 
Møtenr: 3/20 
Møtested: Elektronisk møte / Skype  
Arkivref: 2019/8175 - 86449/2020 

 

 

Møtereferat IKT Samhandling fagråd 9 - 15.09.2020 
 

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

26.05.2020 
 
Kommentar til sak Utrulling av Interaktor og helsestasjon: 
Dette gjelder labsvar, men vi kan teste bruk av Interactor til 
helsestasjoner som benytter Infodoc og CGM. Det er sendt inn 
bestilling på tilrettelegging av DIPS interactor ved Sandnes 
helsestasjon, denne er ikke på plass ennå, men DIPS er i dialog med 
helsestasjonen. 
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15.09.20 – Innkalling og møtereferat fra 26.05.2020 er 
godkjent 
 

 Pågående IT-samarbeid og utveksling av meldinger  
Presentasjon av Runar Slethei HVIKT 
 
15.09.20 
Hva kan vi få gjort i 2020 - Meldingsløfte 2 + DigVest 
(digitalisering i Helse Vest) 
 
Meldingsversjoner 
Det informeres om at dagens forskrift tillater to versjoner av 
mange meldingstyper. Det vil komme ny forskrift som tillater 
bare en. Her vil man ha en nasjonalt koordinert overgang.  
 
Adressering (restleveranser)  
Lab-svar manglet tjenester i adressering, dette er nå korrigert.  
Det er fortsatt mindre mangler, men de tas internt i 
forvaltningsprosjekt. 
 
Mottak av røntgen – og lab-svar  
Forskriftsfestet mottak – unntak i 2020. Det er lav etterspørsel 
etter dette og det vil trolig bli søkt om nytt unntak.  
 
Vedlegg til fagmeldinger – begrensninger i Dips classic  
I dag kan man kun motta med Henvisning og epikrise. Dette er 
det rutiner for. Det sendes kun vedlegg med enkelte prøvesvar, 
ikke alle kommuner støtter dette ennå.  
Det er i dag ikke mulig å sende vedlegg fra Dips Classic. På 
Arena er dette mulig, men ikke på alle meldingstyper.  
  
Videre utbredelse av meldinger – utvidelse av 
dialogmeldinger.  
Teknisk begrensing mot kommuner, jobber med å fjerne denne. 
Da vil det bli nye muligheter mot kommuner – aktuell for 
prosjektet.  
 
Svarrapporter: lab og bildediagnostikk til kommunene.  
Meldinger på tvers av regioner  
 
Fødselsepikrise til helsestasjon V2  
Ved dagens versjon er det dårlig lesbarhet. Venter på leveranse 
fra Xsam i høst – leveransen vil kunne gi oss bedre lesbarhet 
ved at robot kan hente dirkete fra Natus, dette går i eget 
prosjekt. Endelig forbedring vil man få ved overgang til Arena. 
  
Helsefaglig dialog  
Opprinnelig planlagt innført nasjonalt i løpet av 2020, det er 
utsatt. 
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Henvisning 2.0 – ligger under ODA (overgang til Dips arena) 
Nasjonalt innføringsprosjekt i regi av NHN.  
 
DigVest 
Pågående aktivitet som kan få hjelp av Digvest – initiativet: 

 Vedlegg til fagmeldinger 
 Dialogmeldinger – utvidet bruk med kommunale 

tjenester vi ikke har kommunisert med så langt. Viktig å 
avklare behov på begge sider.  

 Applikasjonskvitteringer – HV sender ikke negativ 
kvittering når de sender melding på feil format til 
sykehus.  

 
DigVest 
Vi er blitt oppfordret til å registrere emner som kan få hjelp av 
DigVest – initiativet.  

 Listen i Digvest prosjektbegrunnelse punkt 3.2.1 « 
Tiltaksområde 1 – mer av det vi allerede gjør» bør 
gjennomgå punkt for punkt med kommuner i Digvest 
prosjektgruppen. Vi trenger å få opp omforente 
begrunnelser med KS for ønsker som vi må utsette eller 
avslutte.  

 IHR har potensiale som kan hentes ut via Digvest.  
 

 Kommunale person og organisasjonsrekvirenter - rydding 
Mottar kommunene sendinger til disse adressene – stort sett 
papirrekvirenter. Kan HST deaktivere disse og heller benytte 
Tjeneste? 

Har private sykehjem tilgang til kommunalt journalsystem? 

15.09.20 

Kontinuerlig rydding i dette systemet – levetid 2 år. Det vil si at 
rekvirenter som ikke har vært i bruk de siste 2 år vil bli 
deaktivert.  

Det skal nå være mulig å sende på tjenestene.  

Hva kommer på papir fra Helse Stavanger til kommune – HST 
ønsker tilbakemelding på hva som sendes som papir til 
kommune i dag.  

Tilbakemelding i møtet er at kommunene i dag får 
henvisninger/beskjed om time på papir. 

Private sykehjem benytter samme journalsystem som 
kommunale sykehjem i Stavanger Kommune. 

 

 Oppfølging av sak - Utrullingsplan for labsvar til PLO  
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Profil: Skal støtte vedlegg i ny versjon, dette skal testes mot 
Sandnes høsten 2020. 

15.09.20 

Sandnes kommune vil oppgradere onsdag 16.09.2020 

Gerica: Testet mot Randaberg. Status? I bruk? 

15.09.20 

Prøvesvar til Randaberg – pleie og omsorg. Skal være oppe å gå, 
men ingen stor aktivitet.  

CosDoc: Stavanger er i gang. Utfordringen er at CosDoc ikke 
støtter mottak av vedlegg (PDF) – det betyr at det inntil videre 
ikke blir bredding for de som bruker systemet CosDoc. 
 
15.09.20 
Stavanger kommune har i dag ikke støtte for vedlegg (PDF), 
men det kan de leve med.  
 
Eigersund kommune – mottar alt elektronisk, de mottar 
ingenting på papir.  
 
 

 Sending av epikriser til Sykepleietjeneste og Legetjeneste 
ved sykehjem. 

Systemoppsett på dette, disse kommer opp som forslag til 
mottaker dersom pasienten har registrert PLO-kommune. 
Sendes det til begge tjenester? 
- Sykepleietjeneste skal brukes til å sende informasjon intendert til 

sykepleiere/pleiere, uavhengig av hvilken ramme som ligger rundt pasienten. 

(Om det er hjemmetjeneste, bolig eller sykehjem.) 
- Legetjeneste ved sykehjem mv. skal kun brukes i de tilfellene pasienten er 

innlagt på sykehjem/korttidsopphold.  

Forslag til intern info (intern HST link) 
 
15.09.20 
Bruker må aktivt registrere hvem som skal være mottakere. 
HST opplevde en tendens til at alle mottaker ble haket av ved 
sending av epikriser og det skapte merarbeid for kommunene.  
 
 

 

 Epikrise til Helsestasjon 
Lund og Eigersund er gjenstående. Nå klart for testing mot 
Lund. Status Eigersund? 
 
15.09.20 
Tilbakemelding fra Egersund er at noen vil ta tak i det og at en 
snart vil starte opp med testing.   
 

 
 
 
 
 
 

 

https://samhandling.helse-vest.no/2/epj-fagforum/intern/Arbeidsmapper/Arbeidsgrupper%20fagspesifikke/Regional%20arbeidsgruppe%20for%20meldinger/Rutiner%20og%20informasjon/Informasjon%20om%20spl.tjeneste%20vs.%20legetjeneste%20ved%20sykehjem%20-%20N%C3%A5r%20bruke%20hva.docx
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 PLO meldinger fra Jæren distriktspsykiatriske s.h. JDPS 
Det har kommet forespørsel fra Klepp kommune. De savner 
korrekt bruk av meldinger i forhold til utskrivningsklar pasient 
og melding om utskrevet pasient.  
Kaja Rein Brevig og Egil Magnar har avtalt undervisning med 
alle avdelinger ved JDPS. 
 
15.09.20 
Kommunene savner melding om utskrivningsklar pasienter fra 
sykehuset. Dette er ikke henhold til avtalen, vi har vært i 
kontakt med dem og det viser til at vi trenger mer opplæring 
internt på sykehuset. Opplæringen vil HST gi dem innen kort 
tid.  
 
Tilbakemelding til HST er at det foregår en del feilsendinger til 
kommunen. Dette er brudd på personvernloven samt unødig 
merarbeid for kommunene. HST må videreformidle dette 
internt.  

 

 Digitalisering av Helse i Vest 
Informasjon om prosjektet 
 
15.09.20 
Hovedformålet er å bli bedre på det vi gjør i dag. 

 

 Håndtering av bildevedlegg i henvisninger 
Hvor skal disse lagres?  
Mulig å sende og behov for innsending av bilder fra kommunal 
tjeneste? 
 
15.09.20 
Det vil etter hvert bli mulig for fastlege og kommunale system å 
sende bildevedlegg til Helse Stavanger. Det jobbes med 
håndtering av dette. En løsning kan være at vedlegget sendes 
sammen med en henvisning i stedet for frittstående melding.  
HST må lage en arbeidsflyt på dette før man åpner opp for at 
det sendes inn til sykehussystemet. 
 

 

 Utvidet bruk av dialogmelding 
Bruk av dialogmelding mellom kommune og foretak for flere 
yrkesgrupper 
 
15.09.20 
Systemet registrere hvem som er avsender og hvem som er 
mottaker. Ved neste sending vil systemet ta med seg 
registreringer som er gjort første gang.  
 
I HST har vi et felles mottak (Dokumentavdelingen) for 
samhandling (Dialogmelding) mellom fastlege og sykehuslege 
slik at det ikke vil være den store utfordringen for oss. Men det 
vil komme et ryddigere oppsett for dette i fremtiden. 

 

 Fra KS-e-komp:  
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Henvisninger fra jordmor/helsestasjon. Behov for rask 
kommunikasjon om fosterdiagnostikk etter lovendring  

 Behov for rask kommunikasjon 
 Skal være bredda ut samtidig med start av epikrise, er 

teknisk mulig å sende til foretakene 
 Gunn Vigdis sjekker opp om det er sendt noen og sender 

info i etterkant av møtet til Egil J.  
 
Ta kontakt med HST dersom dere ikke får til å sende 
Henvisning.  

 Eventuelt  
 
Neste digitale møte, kan vi bruke Join i stedet for Skype?  
 

 

 
Neste møte blir 24.11.2020 klokken 09:00 
 
Hege Larsen Vuyk 
Referent  


