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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere:       
Eva Tone Fosse v/Time Kommune  
Gunn Vigdis Myklatun v/Helse Vest IKT  
Egil Rasmussen v/Stavanger Kommune  
Sigrund Berge Midbrød v/ Eigersund Kommune 
Kjetil Meling Hetta 
 
Interne deltakere:  
Egil Magnar Johannessen v/ Helse Stavanger  
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken v/ Helse Stavanger  
 
Forfall: 
Harald Espetvedt v/Strand Kommune  
Marianne Skrettingland v/Sandnes kommune 
Runar Sletthei v/Helse Vest IKT erstatter etter Bjørnar Hamre 
Else Ø Hollund v/Helse Stavanger  
Lillian-Elin Helgø v/ Helse Stavanger  
 
Kopimottakere:  
Kaja Rein Brevig v/ Helse Stavanger    

Møteleder: Egil Magnar Johannessen 
Møtedato:  28.05.2019 
Klokkeslett: 09:00 – 10:45 
Møtenr: 2/2019 
Møtested: Møterom, HST, Int. 5, 515, Monitor, 12, Åpent, Nina Nordmo 
Arkivref: 2019/8175 - 93111/2019 

 

 

Møtereferat IKT Samhandling fagråd 9 - 28.05.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
10/19 Godkjenning av innkalling til i dag og referat fra møtet 

05.03.2019  
 
Forslag til vedtak:  
Innkallingen tid dagens møte godkjennes  
Referatet fra møtet 05.03.2019 godkjennes  

 
Godkjent med noen kommentarer – tas i saken under 
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2/19 Sak fra forrige møte (ikke tatt opp grunnet fravær): 
Meldingsutveksling PLO mellom psykiatri og kommune – 
videre oppfølging etter Hanne Kjerstis gjennomgang.  
 
Forslag til vedtak utformes i møtet.  
 
Hanne Kjersti kunne ikke stille i møte 05.03.2019, derfor ingen 
oppdatering om saken.  
 
Else Ø H informerer om at det er gjort mye i psykiatrien med 
tanke på meldingsutveksling, men man kan se et underforbruk 
av meldinger i psykiatrien.  
 
28.05.19 – Hanne Kjersti informere om at PLO i psykiatrien blir 
brukt, men ifølge Egil J er det mindre brukt i psykiatrien enn i 
somatikken. Dette er naturlig fordi det er mindre pasienter 
psykiatrien. Hanne Kjersti ønsker at det meldes avvik til 
sykehuset der vi ikke har brukt PLO melding slik at man kan 
følge opp de avdelingene som ikke sender PLO melding. 
Avvikene ønskes på epost til Hanne Kjersti, hun vil videre melde 
disse avvikene i sykehusets avvikssystem (Synergi) 
Epostadressen til Hanne Kjersti er: 
Hanne.Kjersti.Albretsen.Granbakken@sus.no  
  
Kommunene bruker standard avviksmelding (skjema) – I 
somatikken sendes det til:  
Dokumentavdelingen v/Seksjon for saksdokumentasjon 
postboks 8100 
4068 Stavanger 
 
Egil R mener vi tar en aksjon og sender avvik.  
 
Egil R ønsker at det sender referatet til kommunene slik at de 
får med seg at man skal sende avviksskjema til Hanne Kjersti 
når det gjelder PLO melding i psykiatrien.  
 
 

 

 

8/19 Sak fra forrige møte - oppfølging etter feilsending av 
meldinger. ref GDPR.  
 
Vi informerer nå ut i våre enheter at når taushetsbelagt 
informasjon kommer på avveie, skal den berørte informeres. 
Lager SUS tilsvarende rutiner? Jeg tenker at i disse tilfellene 
her er det SUS som har ansvar for den informasjonen til 
berørte.  
 
Forslag til vedtak: Saken følges opp av Helse Stavanger 
 
Det er besluttet at mottakende enhet melder tilbake til 
foretaket når man mottar feilsendte melding. Helse Stavanger 
vil følge dette opp internt etter gjeldene rutine.  
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Hege opplyser om at det jobbes med en rutine som skal 
ivareta melding til de berørte dersom taushetsbelagt 
informasjon kommer på avveie.  
 
Det kommer innspill fra gruppen om at rutinen bør inneholde 
hvilke type informasjon som skal meldes dersom det er 
kommet på avveie.  
Rutinen ønskes fremlagt i neste møte som er i mai.  
 
Status?   
 
28.05.19 – Helse Stavanger har i dag flere rutine for 
håndtering av taushetsbelagt på avveie. Det er ønskelig med 
en overordna rutine. Hege vil undersøke dette og prøve å ha 
en rutine på plass til neste møte som er 10/9/2019 
 
Hege spør Egil R hvilke rutiner kommunene har ved slike 
hendelser? Finnes det en felles rutine? – tilbakemelding er at 
en er usikker på om kommunene har en slik rutine.  
 

 

9/19 Oppfølging av sak - Utrullingsplan for labsvar – kommunene 
ønsker en tilbakemelding.  
 
Status på bredding og feilsendinger  
 
28.05.19 – Venter fortsatt på en ros- analyse 
Gunn Vigdis informerer om at det skal være et status møte i 
morgen. Se vedlagt møtereferat fra dette møtet. 
Hva skjer etter ros-analysen – Gunn Vigdis er usikker.  
Kommunene har sterkt ønske om å komme i gang.  
 
Marianne har gitt tilbakemelding til laben om flere feilsendinger i 
uken. Vi vet ikke pr i dag hva som er årsaken til feilsendingene, 
men Egil J forteller at det skal være et møte i dag med 
systemansvarlig og han vil høre med dem hva som er årsaken.  
 
Det lures på når videre bredding vil skje - må en vente helt til 
september før noe mer skjer?  
Dette er et regionalt prosjekt og en regner med at de har fokus på 
dette. Egil J vil snakke med Linda i dag og forhøre seg om hva som 
skjer videre.  
Egersund melder at de er klar og håper at dette lar seg gjøre snart.  
 

 

11/19 Meldt inn fra Marianne Skrettingland, Sandnes Kommune:  
 
Samhandling med poliklinikker, både somatikk og psykiatri 
Det er et sterkt ønske fra kommunene å få dette til.  
 
Det blir sendt ut poliklinisk epikrise – men en får ikke sendt noe 
tilbake.  
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Gunn Vigdis ønsker å få til en dialog inn til sykehuset.  
Utfordringen er rutingen tilbake til sykehuset.   
Gunn Vigdis vil undersøke hva en kan få til med den 
meldingsutvekslingen man har i dag.  
 
En annen utfordring er at det er altfor mange arbeidsgrupper i 
systemet og ønsket er å sende til de ulike profesjonene.  
Dette kan muligens løses når man tar i bruk Helsefaglig dialog. Når 
vil man få på plass helsefaglig dialog?  
Signalene man får er at helsefaglig dialog blir utsatt.  
 

12/19 Epikriser som feiler fra HST på grunn av feil format i e-postfelt  
 
Det nevnes at det ikke vil bli utført endringer i Dips Classic, 
endringer vil utføres i Dips Arena.  
 
Representant fra Time kommune informere om at epikriser fra 
HST feiler og at det skjer daglig. Når det feiler må de legge dem inn 
manuelt, ikke som e – melding, men i rapporten. I tillegg får de 
epikrisene på papir.  
I feilmeldingen som kommer opp står det forklart at det er feil 
format.   
 
Det kommer frem i møtet at det er mulig å bed HVIKT om å hjelpe. 
De kan rette opp feilen, men kun på pasienter. Dvs at når feilen er 
rettet på en pasient, vil ikke problemet oppstå neste gang man 
sender på denne pasienten. Men feilen kan oppstå dersom man 
sender på andre pasienter.   
 
Det nevnes at dersom man skriver noe annet enn telefonnummer i 
feltet for telefonnummer vil det også feile.  
 
Egil J/Gunn Vigdis sjekker om det er mulig å kjøre en vasking på 
disse feltene.  
I mellomtiden må det informere ut an en sjekker i F5 bildet og 
fjerne informasjon som ikke skal stå der, dette skaper feil ved 
utsending av epikrise.  
 
 

 

13/19 Epikriser blir sendt som kopi til kommunehelsetjenesten selv om 
de ikke mottar kommunale tjenester. Kartlegging av dette?  
 
Når det sendes epikrise til fastleger, blir kommunene satt på som 
kopimottaker uten at det sjekkes om pasienten mottar kommunale 
tjenester.  
Det spørres om det er spesielle avdelinger som gjør dette, hvordan 
kan man kartlegge dette? 
 
Time kommune mottar nevnte epikriser de gangene de har hatt 
hjelp fra kommunen tidligere, men ikke nå lenger.  
Det er blitt gjort noen endringer i systemet som gjør at tidligere 
PLO kommune ikke lenger følger med.  
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Egil sjekker om det er opprettet synergimelding på disse avvikene.  
Kommunene oppfordres til å sende avviksmelding når dette 
oppstår.  
 

14/19 Melding om individuell plan – eget skjema som sendes på 
epikriseformat. Er dette informert om – både for kommuner og 
helseforetak? Benyttes løsningen?  
 
Blir skjemaet brukt? - kommunene kjenner ikke til dette skjemaet. 
Det bør informeres ut til kommunene at skjema finnes og skal 
benyttes. Dette vil nå komme elektronisk og en skal bruke det på 
samme måte som når man får det på papir.  
 
Meldingsutveksling med koordinerende enhet – sendes til 
saksbehandlede enhet – husk å merke i teksten at det gjelder 
koordinerende enhet.  
Det er ønske om en tjeneste som heter koordinerende enhet, men 
denne er ikke innvilget.  
 
 

 

15/19 Eventuelt 
1. Egil R informere at KS har i dialog med Helse – og 

omsorgsdepartementet (HOD) sikret at arbeidet som 
tidligere ble ivaretatt av KomUT blir videreført. KS 
kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) vil fremover 
hjelpe kommunesektoren med å ta i bruk e-helseløsninger. 
 
Et midlertidig nytt nettverk med utgangspunkt i tidligere 
KomUT er etablert for å styrke implementeringen av e-
helseløsninger i kommunesektoren. Som en del av dette vil 
det også bli vurdert hvordan kompetansen og erfaringene 
som er opparbeidet gjennom KomUT kan inngå som 
ressurser i det videre arbeidet med utbredelse av nasjonale 
ehelse-løsninger. 
 
 

2. Egil R forteller om utfordring knyttet til 
tjenesteadressering og henvisningstjenestene. Egil R har 
lagt til rette for Stavanger kommune slik at de har flere 
tjenester å velge i sitt system og lagt tl rett hvordan søke 
opp adressene til sykehuset.  
Utfordringer i Sandnes kommune er hvordan søke. 
Marianne kan høre med de andre kommunene på hvordan 
de søker etter adresse i systemet. Gunn Vigdis har ikke 
bedt om flere tjenester i adresseregisteret og en ønsker 
ikke å legge til profesjoner fordi det ville blitt en jungel av 
tjenester 
 

3. Gunn Vigdis informer om at en ønsker å teste ut sending til 
Helsestasjoner i Sandnes kommune før en bredde ut 
videre. Har ikke fått testet angående røntgensvar - en 
prøver i Førde først, før en bredde det videre til de andre 
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kommunene.  Hva med Interaktor og Helsestasjon? En 
jobber videre med Interaktor slik at en ikke er avhengig av 
hvilket system man har. 

 
4. Egil J oppfordrer deltakerne til å sende inn saker til neste 

møte.  
 

 
Neste møte 10.09.2019 
 
Hege Larsen Vuyk 
referent 


