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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 03.06.2014 kl 09-11 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  
Else Ørstavik Hollund, SUS  
Margrethe Sunde, SUS 
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

 Fraværende: Inger Hjørdis Bleskestad, SUS  
Vigdis.Monsen Austdal, Hå.kommune  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

Nr Saker 

16/14 1. Oppfølgning - Kols-koffert og veien videre 

17/14 2. Referat i fra møtet 11.02.14 

18/14 1. Tilbakemelding i fra samhandlingsutvalget 

19/14 2. Revidert rapport fra IKT Samhandlinsgruppe 

20/14 3. Status Basismeldinger 

21/14 4. Status PLO-meldinger 

22/14 Omstrukturering i NHN Adresseregister (AR) av kommunale legekontor 

23/14 Status «avvikling av papir» 

24/14 Status IHR 

25/14 Bruk av «Dialog notat» 

26/14 Informasjonsmøte - meldingsovervåkning 

27/14 Eventuelt 
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Referat 

 

Sak 16/14 (1) Oppfølgning - Kols-koffert og veien videre  

Anund Rannestad orienterte om prosjektet Helse@Hjemme. Bakgrunnen for dette 

prosjektet kols-koffert prosjektet.Det tekniske oppsettet ble gjennomgått og den nye 

løsningen vil på sikt kunne utvides til andre tjenester. Planen er å utvide til flere 

pasientgrupper, involvere kommunen og flere helseforetak. 

 

Innspill: 

Egil viste til at bakgrunnen for at IKT-samhandlingsgruppen tar opp saken er at 

samarbeidsavtalen slår fast at vi skal samarbeide om slike prosjekter. Anund gav 

tilbakemelding om at årsken til at kommunene ikke ble invitert inn i første omgang var at 

dette var en videreføring at eksisterende prosjekt. Det åpnes for at kommunene kan stille 

med en representant i styringsruppen. 

 

Trine kommenterte at teknikerne som involveres i kommunen opplever det som 

vanskelig. Både Sandnes og egersund har opplevd at det har vært for dårlig informasjon. 

Anund tar tilbakemelding med seg tilbake i prosjektet.  

 

Vedtak/konklusjon:  

1. IKT samhandlingsgruppen melder til samhandlingsutvalget om at Trine L Vos, 
Sandnes kommune  ønskes inn som representant i styrinsgruppen. 

 
 

Sak 17/14 (2) Referat i fra møte 11.02.14 

Vi gikk igjennom møterefratet.  Ingen kommentarer. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Møtereferatet ble godkjent  

 

 

Sak 18/14  (3) Tilbakemelding i fra samhandlingsutvalget  

Egil gikk igjennom saken og viste til at samhandlinsgutvalget ønsker en annen fordeling 

av kommunens representanter. Dette ble gjennomgått. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 19/14 (4) Revidert rapport fra IKT Samhandlinsgruppe   

Egil gikk igjennom den reviderte rapporten. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. IKT samhandlingsgruppen godkjenner rapporten. 
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Sak 20/14 (5) Status Basismeldinger 

Gunn Marit orienterte om at henvisninger tas over på messagebroker den 05.06.14. Da er 

vi over på m essagebroker både for epikriser og henvisninger. 

 

Sykehuset ønsker å komme i gang med epikriser til kommunene. Det er bare CosDoc 

som er godkjent tilå ta i mot epikrisene. Det arbeides videre med saken 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 21/14 (6) Status PLO-meldinger 

Status for elektronsik samarbeid med kommunene: 

Bjerkreim – igang pr 23.05.14 

Eigersund – igang 

Finnøy – sliter med leverandør – klar etter sommerferien 

Forsand – Ingen endring. Usikker om plan om drift i fra Stavanger pr 01.06, søkt IKT-

samarbeid med Strand. Usikker på videre fremdrift knyttet til tilrettelegging. 

Gjesdal – Planlegges til høsten 

Hjelemeland – i test mot legekontor. Planlegges til høsten sammen med Strand 

Hå -  igang 

Klepp – igang 

Kvitsøy – sliter med IT støtte fra Randaberg. Skulle vært oppe mot legekontor, men 

Lund – igang pr 23.05.14 

Randaberg   - igang 

Rennesøy – igang pr 27.05.14 

Sandnes – igang 

Sokndal – igang pr 23.05.14 

Sola – igang 

Stavanger – igang 

Strand – samme status som Hjelmeland 

Time - igang 

 

Det gjenstår 6 kommuner før alle kommunen er igang med PLO-meldinger mot 

sykekhuset. 

 

Psykiatri:  

Sykehuset har startet arbeider med å gjennomgå arbeidsflyt. Det planlegges oppstart til 

høsten etter avklaringer i det regionale prosjektet Støtte til Samhandling. 

 

PLO-utskrivningsrapport: 

Sykehuset har tatt i bruk PLO-utskrivningsrapport. Dette medfører at fastlegene ikke 

lenger får informasjon samme dag. Det ”positive” er at alle elektroniske mottakere nå kan 

ta i motutskrivingsrapporten elektronisk. 
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Bruk av dialogmeldingen ”avvik” 

Det arbeides forsatt med å finne avklaringen 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 22/14  (7) Omstrukturering i NHN Adresseregister (AR) av kommunale 

legekontor 

Egil orienterte om saken. Det ønskes at de kommunale legekontorene skal være ”topp-

node” i adresseregistreret. Det arbeides med tilrettelegging for de aktuelle kommunene. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 23/14  (8) Status «avvikling av papir» 

Vi har 138 legekontor som er tilrettelagt på ny plattform. Det er noen få som ikke er 

tilrettelagt, fordi de ikke ønsker dette.  

 

Når det gjelder Stavanger legevakt og Stavanger kommune er vi nå klar til å ta disse over 

på ny plattform. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 24/14 (9)  Status IHR  

Gunn Marit/Ove informerte om status. Det er 16 legekontor som har tatt i bruk løsningen 

mot klinisk kjemi 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

 

Sak 25/14 (10)  Bruk av «Dialog notat»  

Sykehuset og Stavanger kommune har testet denne meldingstypen. Denne meldingstypen 

kan være nyttig å bruke i samhandlingen ved siden av ”forspørsel” og ”svar på 

forespørsel”.  

 

Margrethe og Egil tester videre i forhold til denne meldingstypen. 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 
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Sak 26/14 (11) Informasjonsmøte - meldingsovervåkning  

Viser til forslag til program. Det planlegges et fellesmøte til høsten der alle kommunene 

inviteres til å delta. Vi planlegger møtet til 01.10.14 fra kl 08.30 – 15.00. 

 

 

Vedtak/konklusjon:  

1. Saken tas til orientering 

 

Eventuelt. 

Harald tok opp saken vedrørende overvåkning i DIPS communicator. Når man kan få tak 

i sensitiv informasjn burde det være personlig pålogging og ikke pålogging via 

systemadministator. Egil følge opp denne saken via Vestlandølftet. 

 

 

Neste møte 

Neste møte er  09.09.14 kl 09-11 i konferanserom i 6. etg i internatet. 


