
 
Helse Stavanger 

Nr Saker 

53/16  Referat  fra siste møte  

 –Møtereferat godkjennes  

 - Ivar Terje Solberg velkommen i gruppen som erstatter for Eivin Ansnes 

  

 -Anne Bjørlykke fra Helse Vest IKT ønskes velkommen sområdgiver 

  

Tema: Fagråd delavtale 9/IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 13. desember 2016  

Til stede: Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune 
Marianne Skrettingland, Sandnes kommune   
Else Ørstavik Hollund, SUS  
Hanne Kjersti A Granbakken, SUS  
Ivar Terje Solberg, SUS – nytt medlem  
 
 
Anne Bjørlykke , HVIKT på lync (rådgiver )  
 
 

 Fraværende: Kjetil Meling, PKO  
Eva-Tone Fosse , Time kommune 
Hege  Larsen Vuyk , SUS 
Lillian-Elin Helgø , SUS  
 
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Else Ørstavik Hollund 



54/16  Gjennomgang av mandatet for fagrådet i forbindelse med endret sammensetning.  

 Mandatet gås gjennom 

 – Innspill ( Solberg)  -> er fagrådet for «operasjonelle» i sine saker? Kan fagrådet bli mer 
«strategiske og fremtidsretta» i møtene?  

 –Innspill ( Rasmussen) -> SUS har satt i gang forskjellige IKT prosjekt som ikke har fulgt 
prosedyre for kommune involvering ( KOLS @hjemme, DIaFot) )  

 Møter videre - > se sak 60/12  

 Medlemmer SUS – hvem skal være med? Mandatet sier 5 repr fra SUS, 5 repr kommunene 

 Medlemmer kommune – følger strategi  fra Mandatet , med unntak av Sandnes som ikke 
representerer Gjesdal ( Gjesdal er med i Jæren ??) 

3. Gruppens sammensetning og struktur  
IKT Samhandlingsgruppe er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4.  

Deltakere:  

 

o Ryfylke (Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand)  

o Dalane (Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim)  

o Stavanger (Stavanger, Randaberg, Sola, Kvitsøy, Rennesøy)  

o Sandnes (Sandnes, Gjesdal)  

o Jæren (Hå, Klepp, Time)  

 

  PKO  

 

Konklusjon 

Vi må jobbe videre med denne saken  på neste møte. 

 – Til neste møte – ha innslag om strategi ift IKT samarbeid fra SUS og fra kommune 

 ( Solberg og Rasmussen )  

  

 

55/16   Tilgjengeliggjøring av Dips for ØHD og legevakt mm. I vår ble det besluttet at Helse Vest 
ville tilby en innsynsløsning i Dips. Hva er status for dette? 

 - Helse Vest ( Bjørlykke) : Testing av ulike modeller pågår. Dette vil trolig bli ett tilbud til 
kommuene ila ett års tid. Men, det er noen juridiske/personvernmessige utfordringer som 
må avklares.  

  

56/16 Oppdatert status - Sykehusets merking av PLO-meldinger som IS – «ikke sensitiv» - vil 
sykehuset rette opp praksis? Oppfølging av sak fra 14.06.16 og 18.10.16 

- Saken er løst!  



57/16 1. Dialogmelding mot fastlege - resultat etter testing mot legekontor på Hinna? 
Sak utsatt fra møte 18.10.2016. 

2.  
3. – Prosjektet trenger ny prosjektleder fra SUS før arbeidet fortsetter. Håper på 

oppstart i februar 2017 

- Helse Vest IKT  ( Bjørlykke) – første test mot Hinna legekontor ( 
Trekanten) er gjort og er vellykket, men trenger mer testing 

- Planlegger å teste mot de 3 ulike systemer ( Infodoc, CMG allmen, 
System X) 

- Må utarbeide rutiner og retningslinjer for bruken av dialogmeldingene  

4.  

58/16 5. Overgang til Norsk laboratoriekodeverk. Kommunene venter intenst på å kunne få motta 
laboratoriesvar fra SUS. Hva er de konkrete problemene som nå bidrar til å å utsette 
iverksettelse av nytt kodeverk i svarene som sendes? Hvordan er framdriftsplanen? Jf sak 
18.10.2016. 

6.  Helse Vest IKT ( Bjørlykke)  

7. –  systemet er klar I fagmiljøet.  

8. – Ikke problemer ift sending, men problemer ift mottak ( ennå dårlig visning hos 
fastlegekontorene) 

9. – utfordring : hvordan sikre at lav.svar er sett/vurdert og signert? Har fastlegesystemet en 
god ordning for dette?  

 

59/16 10. Overgang til ny samhandlingsplattform – hvordan gikk det? 
11.  Forbigående problem med applikasjonskvittering som har gitt noe manuell oppfølging 
12.  Sandnes kommune melder inn ett spesielt problem med en bruker. Bes sende saken til 

HelseVest IKT for å sjekke ut om det er tilfeldig feil. Generelt er det viktig at alle 
oppdagelser av uregelmessigheter meldes Kundesenteret i Helse Vest IKT.  

 

60/16 Møteplan 2017 

Forslag: 
Tirsdag 14.2.17 kl 9-11 

Tirsdag 9.5.2017 kl 9-11 

Tirsdag 29.8.2017 kl 9-11 

Tirsdag 21.11.2017 kl 9-11 
 
Møteplan vedtas.  
Else reserverer rom ( møterom 6. etasje , merk etasje!!!, Internatbygg = ok!)  
 

61/16 Nytt prosjekt finansiert av Helsedirektoratet «Utvikling av EPJ i omsorgstjenesten)  
Stavanger – Cos Doc 
Bergen – Profil  
Oslo – Gerica 
- Behandlerkravmelding og oppslag i frikortstatus vedr egenandelstak 2 
- Rapport over vedtatte tjenester, tjenestevolum og pauser i forbindelse med prosjekt for 
statlig finansiering av PLO 
 
Vedlegg til meldinger 
Det ble referert til at dette så ut til å fungere teknisk.  Men, dette er ikke testet eller laget 



rutiner for hvordan dette skal brukes.  
 
( referents kommentar: usikker på denne saken – vet ikke om jeg har fått meg det som er 
essensielt å referere)  

  

62/16 Eventuelt  

1. Sak fra Samhandlingsutvalget – lage prosedyre for bruk av  *c/o 
adresser ved henvisning av pas. midlertidig innlagt i sykehjem + 
*tilbakemelding til henviser som pr id ag skjer pr papir  

Diskusjon omkring disse to problemstilinngene 
 Hvor stort er dette problemet? Har dette skjedd mange ganger?.  
Evt kan tilbakemeldingmodulen som HelseNord har brukt tas i bruk i HST som 
tilbakemelding til henviser? Eller kan en bruke dialogmelding som 
tilbakemelding til henviser der vi i dag sender brev i papirform.  
 
Alle var enige om at det burde finnes en løsning på dette. HST vurderer alternativer 
og rapporterer til neste møte. 
 
 

2. Adresseregister og Ocean ( Harald Espetvedt)  
Automatisk oppdatering fra Norsk helsenett. NHN mener at kommunen ikke 
skal har denne funksjonen «på». Saken tas videre med Egil og Harald.  
 

3. Økning i feilsending  ift kommunetilhørighet ( Marianne 
Skrettingland) 

Gjelder ikke for andre kommuner. Avventer utvikling av saken  
 

4. Ønsker fastlegen logistikkmelding om at pas er innlagt ( Else 
Ørstavik Hollund)  

Innspill fra læringsnettverk “Gode pasientforløp” om at fastlegen ønkser 
logistikkmelding om innlagt pas. Bjørlykke ( HelseVest IKT) sier at dette har 
vore diskutert og vurdert tidligere, men mesteparten av fastlegene IKKE ønsker 
en slik ordning.  

 

 
 


