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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 11.02.2014 kl 10-12 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Ove Nordstokke, SUS 
Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS 
Trine L Vos, Sandnes kommune  
Vigdis.Monsen Austdal, Hå.kommune  
 
 

 Fraværende: Inger Hjørdis Bleskestad, SUS  
Else Ørstavik Hollund, SUS  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

Nr Saker 

07/14 1. Kols-koffert og veien videre 

08/14 2. Referat fra forrige møte 

09/14 1. Mandat for og rapportering fra gruppen 

10/14 2. Status basismeldinger 

11/14 3. Status PLO-meldinger 

12/14 4. Avviksmelding 

13/14 Status psykiatri 

14/14 Informasjonsmøter for kommuner 

15/14 Eventuelt 
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Referat 

 

Sak 07/14  Kolskoffert og veien videre 

Torunn-Helen Røkenes orienterte om status i prosjektet. Helse@hjemme er videre 

oppfølgning av KOLS-koffert prosjektet. Man går nå over i fra den ordinære kols-

kofferten til en ny løsning med nettbrett. Det er teknikere i kommunen som foretar den 

tekniske oppkoblingen. Sykehuset har organisert dette som et utviklingsprosjekt frem til 

2016. 

 

Diskusjon: 

Egil innledet med å kommentere at det var problematisk at sykehuset går ut i kommune 

på denne måten. Det er viktig at man følger avtaler og henvender seg til kommunen på et 

«høyere» nivå enn, slik at kommune også kan vurdere «tilbudet» i sammenheng med de 

planer som kommunen har i forhold til bruk av teknologi i hjemmet. Dette er et 

forsøksprosjekt, men det er viktig at det etableres et godt samarbeid med kommunen. 

Viktig at saken går igjennom de ordinære utvalgene – IKT-samhandlinggruppen og 

Samhandlingsutvalget for å etablere gode samhandlingsrutiner. For øvrig er alle enige om 

at det er et flott prosjekt. 

 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Kommunene ønsker en representant inn i styringsruppen i prosjektet 

2. IKT-samhandlingsgruppen ønsker å få tilsendt teknisk spesifikasjon av løsningen.  
 
 

Sak 08/14  Referat i fra forrige møte  

Vi gikk igjennom møterefratet. Ingen kommentarer 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Møtereferatet ble godkjent  

 

 

Sak 09/14  Mandat for og rapportering fra gruppen 

Egil gikk igjennom utkast til mandatet. Vi gjorde endringer i forhold til gruppens 

sammensetning og struktur, slik at dette passer med slik deltagelsen er i dag.  

 Ryfylke – Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand 

 Dalane – Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim 

 Stavanger – Stavanger, Randaberg, Sola, Kvitsøy, Rennsøy 

 Sandnes – Sandnes og Gjesdal 

 Jæren  - Hå, Klepp, Time 

 Helse Stavanger representers med 5 representanter. 

 PKO 
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Det ble også gjort noen andre endringer, og endelig forslag ble gjennomgått. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Egil tar med seg mandatet på møtet i samhandlingsutvalget 02.04.14. 

 

 

Sak 10/14  Status Basis-meldinger  

Gunn Marit orienterte. Det er ingen fremdrift i forhold til tilrettelegging mot kommunene. 

Biokjemi har oppgraderte sitt system, men det er ikke gjort noen tilrettelegging mot 

kommunene. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 11/14 Status PLO-meldinger 

Margrethe orienterte om status. Helse Stavanger HF er klar til å gå igang med PLO-

utskrivningsrapport. Det må gjøres en endring mot Stavanger Kommune, som medfører 

ekstra testing før vi er klar. Det er 5 kommuner som er klar før sommeren. Det arbeides 

med tilrettelegging av disse. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 12/14 Avviksmeldingen 

Egil orienterte om at Vestlandsløftet tar initiativ til et møte i april for videre håndtering 

av saken. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 13/14  Status psykiatri 

Margrethe orienterte om at Helse Stavanger HF arbeider med klargjøring for sending av 

PLO-meldinger i fra psykiatri. Det er en egen ressurs i psykiatrisk divisjon som er med i 

prosjektgruppen 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

Sak 14/14  Informasjonsmøter for kommuner 

Egil informerte om at det gjennomføre et orienteringsmøte til kommunene  
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Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

 

Eventuelt. 

Informasjonsmøte. 

Det er ønske om et informasjonsmøte i regi av Vestlandsløftet, der det settes fokus på 

meldingsutveklsing og overvåkning. Egil følger opp denne saken. 

  

Teknisk oppsett mellom Sandnes Kommune og Jæren ØH. 

Sandnes kommune er frustrert i forhold teknisk oppsett møte Jæren ØH. 

Saken må tas opp direkte med Jæren ØH og Helse Vest IKT. 

 

 

Neste møte 

Neste møte er  03.06.14 kl 09-11 i konferanserom i 6. etg i internatet. 


