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Tema: IKT fagråd delavtale 9 , samhandingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: Internatet 19. september 2017  

Til stede: Harald Espetvedt, Marianne Skrettingland, Kjetil Meling, Else Ørstavik Hollund, Hanne Kjersti A 
Granbakken, Ivar Terje Solberg, Hege Larsen Vuyk, Anne Bjørlykke,  
Stein Ivar Rødland (sak 15), Solveig Sundt(sak 15) 

 Fraværende: Eva Tone Fosse  
Sigrund Berge Midbrød 
Lillian-Elin Helgø 

Kopi: Samhandlingsutvalget  

Møternummer  3/17  

Referent:  Else Ørstavik Hollund  

 
 

Nr Saker 

15/17 Smartbyen Stavanger – smartere sammen / Åpne data  
Seniorrådgiver Solveig Sundt og IT-sjef Stein Ivar Rødland fra Stavanger kommune  
God og oversiktlig gjennomgang av prosjektet Smartbyen Stavanger.  
Det blir en spennende framtid i regionen! 
Se vedlegg. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering  

16/17 Godkjenning av referat 09.05.2017 
Kommentar til sak 9/17:  FIA-prosjektet er ikke primært for kommunene. Sykehus-siden har 5 i 
styringsgruppen, kommunene har 2 
 
Vedtak 
Referat fra 9.5.17 endres i sak 9/17 og godkjennes til distrubusjon.   

17/17 Kommunesammenslåing – status og konsekvenser 
- Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Sammenslåing fra 1.1.2020.  
- Sandnes og Forsand  

Hvilken betydning for dette for IKT systemer? Rennesøy har annet datasystem, og skal få CosDoc 
fra 1.1.2018 og så over til et felles CosDoc fra 1.1.2020. Må muligens få innstallert eget Cos Doc 
program  på grunn av adressering 
Helse Vest IKT må få tilbakemelding når det tatt en beslutning om hvordan dette skal gjøres. 
 
Vedtak: 
Stavanger og Rennesøy kommune oppfordres til  å holde Helse Vest IKT orientert om utviklingen 
på denne saken. 

18/17 Status nye meldinger fra/til SUS 
- Labsvar til kommuner 

- Røntgensvar til kommuner 

- Mottak henvisning 1.1 

Anne Bjørlykke svarer:   
Lab.svar - Eget prosjekt hvor det  jobbes med å få til dette. Noen datasystem er testet ut, men en 
har flere som må testes ut. En venter på leveranser fra leverandørene av labsystemer.Sandnes 
kommune er klar for å teste. Tidsaspektet prosjektet er usikkert.  
Røntgensvar – disse går til fastlegene i dag. Det er ikke besluttet videre utrulling av muligheten for 
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røntgensvar til de kommunale PLO-systemene.   
Mottak av henvisning 1.1- Dette er klar fra HelseVest sin side,men dette krever at innføring testes 
og oppstart avtales. (til info: Noen fastlegeløsninger krever at alle deres samhandlingsparter kan 
motta henvisning 1.1 før de kan starte sending av henvisning 1.1).  
 
Vedtak: 
 Fagtrådet vil følge utviklingen i disse tre meldningene og status tas til orientering 

19/17 Fødselsepikrise fra SUS til helsestasjon – hva skjer? 
Anne Bjørlykke: 
En skal få på plass en regional løsning  med egen epikrise for mor og en for barn. Forsinket 
leveranse fra NATUS. Avventer leveranse før arbeidet iverksettes igjen. 
  
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

20/17 Meldingsutveksling mellom kommuner og poliklinikk – mulighet for dialogmeldinger 
Det er pr i dag ikke mulighet for en kommiunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og 
poliklinkk/lege  når pasienten ikke er innlagt.Kommunen kan sende, men sykehuset har ikke mottak 
for slike meldinger.  
 
Vedtak: 
Det meldes inn til Helse Vest IKT at en ønsker å belyse denne saken og se hvilke muligheter en 
har.  

21/17 Samhandlingsrutinen –  
Marianne Skrettingland: 
Rutine for elektronisk samhandling mellom kommunene og SUS. Gjelder spesielt 
Innleggelsesrapport/ Tidligmelding:  
1.Vi refererer til en melding som i rutinen heter Tidligmelding, men det er ingen meldingstype som 
heter det, bare Helseopplysning. Kan dette endres, slik at meldingen som mottas i kommeune heter 
Tidligmelding?  
2. .Skal det sendes Innleggelsesrapport på brukere som ikke har aktive tjenester, men gjerne har 
hatt? Iflg rutinen skal det ikke det, da skal vi ikke respondere før vi mottar Helseopplysning. Dette 
ble problematisert fra Mestringsenheten og gikk på samtykke og taushetsplikt. 
 
Rutinen ligger vedlagt referat .  
 
Vedtak  
Rutinen for mottak og sendig av meldinger tas opp på neste møte tas  til revidering.  

22/17 Eventuelt 
 
       1)Vel heim 
 
Guro Ringen Rana og Anne Tronsilien ga en fin orietnering om prosjektet som ennå er i sin helt 
spede begynnelse. Det presiseres fra fagråd 9 at det er særdeles viktig med representasjon fra 
kommunene både i styringsgruppen og i referansegruppen. Naturlig å involvere både 
Vestlandsløftet, Samhandlingsutvalget ( som igjen eventulet involvere fagråd delavtale 9).  
Presentasjon sendes vedlagt.  

     2) Adressering 

Marianne Skrettingland: 
Divergens med hvordan Oslo Universitetessykehus og andre sykehus har sin adressering med 
somatikk / psykiatri.  Tilsvarende er dette for Hå kommune som har valgt en annen adressering en 
andre kommuner.  
Anne: det er laget ett nasjonalt arbeid som skal se på adresseregister, som vil nok generere en 
ryddejobb internt.  
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