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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Ove Nordstokke, SUS 
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS 
Eva Tone Fosse, Time kommune  
Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Trine L Vos, Sandnes kommune  
 

 Fraværende: Inger Hjørdis Bleskestad, SUS  
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Else Ørstavik Hollund, SUS  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

17/15 Referat fra forrige møte 10.03.2015 

18/15 1. Status epikrise fra SUS til kommuner 

19/15 Status labsvar 

20/15 Status mottak av henvisning (både øhjelp og elektiv) fra kommunene til SUS  

21/15 Status PLO-meldinger 

22/15 Status av tverretatlige meldinger rehab 

23/15 1. Status dialogmeldinger fysio, ergo, poliklinikk, hf-fastlege 

24/15 Vestlandsløftet 

25/15 Helse Vest IKT 

26/15 26/15 Helse@hjemme 
 

 
 

17/15 Referat fra forrige møte 10.03.15 
Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
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18/15 Status epikrise fra SUS til kommuner 
Epikriser til kommunen 
Planen er å bredde løsningen etter oppgradering av DIPS 20.05.15. 
CosDoc og Gerica er godkjent. Vi venter på at Profil skal KITH-godkjennes. 
Margrethe Sunde er prosjektleder ved SUS for epikriser til kommunene. 
 
Epikriser fra poliklinikk 
Dette fungerer bra og vil bli breddet samtidig med bredding av epikrise til kommunen. 
 
Epikrise til helsestasjon. 
Planen er å starte et prosjekt rundt dette etter sommerferien. Utfordringen er å teste om 
kommunesystemene er klar til å motta tjenestebasert adressering. 
 
Visningsfiler for epikriser. 
Det er ingen formelle krav til visningsfilene som brukes knyttet til epikrisene. Vi opplever at 
kommunene bruker ulike visningsfiler. Det er derfor behov for å teste epikrisene mot hver enkelt 
kommune. De som gjør endringer i visningsfilene må melde dette til meldingshjelp@helsedir.no 
slik at andre kan bli informert om dette. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 

19/15 Status labsvar  

Status labsvar til CosDoc  
Svarene kommer inn, men vi har noen utfordringer: 

 Dato/klokkeslett som vises i labark gjelder opprettelse av svarmeldingen, ikke 
prøvetaking. Acos vil se på dette i uke 20 

 Basis kodeverk for labsvar i CosDoc dekker langt fra alle prøver som tilbys av 
laboratoriet. Diskuterer å ta inn NLK (Norsk Laboratoriekodeverk) som basis-kodeverk 

 Meldingene fra laboratoriet har avsenderidentifikatorer organisasjonsnummer og lokal 
avdelingskode. Etter Osean-integrasjon krever CosDoc HER-Id. 

 
Prosjektet venter på oppgraderignen i fra Acos, før testingen fortsetter. 
Avsenderadressen fra SUS kan være en utfordring. Dette må avklares i prosjektet. 

 

Status labsvar til Profil 
Det er ikke et tilfredsstillende «lab-ark» i Profil. Profil er godkjent for mikrobiologi og radiologi , 
men ikke for de andre labmeldinger 
 

Status for labsvar til Gerica  
Gerica 8.05 er godkjent for mottak av labsvar (ikke radiologi og patologi). 
 

Fra Mikrobiologi 
Det er startet en pilot mot et WinMed3 legekontor, men fagmiljøet ved mikrobiologi er ikke 
fornøyd med visningen i de andre fastlegesystemene. Dette medfører at videre pilotering ikke 
kommer i gang. 

 

Fra Patologi 
SUS skifter system og avventer til høsten med å bredde meldinger fra unilab. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
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20/15 Status mottak av henvisning (både øhjelp og elektiv) fra kommunene til SUS  
Status er at dette er i gang.  
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
 

 

21/15 Status PLO-meldinger  

Status somatikk 
Forsand kommune er fortsatt ikke elektronisk. Dette medfører at SUS fortsatt må benytte faks i 
kommunikasjonen med kommunen. Følges opp på neste nettverkssamling. 
 

Status bredding på tvers 
Dette prosjektet pågår og gjennomføres av Helse Vest IKT. 

 

Status psykiatri 
Dette prosjektet pågår og planen er å starte meldingsutvekslingen fra 11.06.15. Planlagt ny test i 
slutten av mai. Både SUS og Jæren DPS går i drift i fra 11.06.15. 

Prosjektgruppen i Vestlandsløftet har besluttet at meldinger fra psyk som ikke har hardkodet 
mottaker i Dips skal sendes til tjenesteadresse Psykisk kommunehelsetjeneste i kommunene.  
Dialogmeldinger og PLO-utskrivningsrapport er ikke hardkodet i DIPS og kan sendes til 
tjenesteadressen «psykisk kommunehelsetjeneste». Dette gjør at kommunene må følge opp: 

 Opprette tjenesteadressen i NHN Adresseregister 

 Konfigurere for bruk av adressen i PLO-systemet mv 

 Utvikle rutiner for håndtering av meldinger til adressen 

 Lære opp personalet 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
Egil sender egen epost til koordinatorene i kommunene. 

 

 

22/15 Status av tverretatlige meldinger rehab 
Rehabiliteringstjenesten er pålagt i samarbeidsavtale 2 å sende meldinger til «koordinerende 
enhet» i kommunen. Dette er definert som tjenesteadressen «saksbehandler» i kommunen. 
Rehab vil starte alle meldinger med teksten: «Dette er en melding til koordinerende enhet i 
kommunen». Rehab ønsker også å sende sine tverrfaglige planer på epikriseformatet til 
saksbehandler i tillegg til PLO-helseopplysninger. PLO-utskrivningsrapport vil bli sendt til 
sykepleietjenesten den dagen pasienten reiser. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
Saken tas opp på nettverksmøte med de meldingsansvarlige i kommunene 
 
 

23/15 Status dialogmeldinger fysio, ergo, poliklinikk, hf-fastlege 
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Status fra piloten i Bergen er at det er utvidet pilotperiode på grunn av svært få meldinger. Det er 
utvidet med flere legekontorer. 
 
Det må planlegges som et eget prosjekt for bredding i Stavanger, etter at piloten i Bergen er 
avsluttet.  
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
 
 

24/15 Vestlandsløftet 

Epostadresse for meldingsansvarlig  
Dette skal opprettes for alle kommunene. Fristen var 30.04.15. Følges opp av Vestlandsløftet. 
Det må gis beskjed til Helse Vest IKT når alle kommunene er klare til bruke disse adressene 
 

Gjennomgang av kommunenes presentasjon i NHN Adresseregister. 
Dette arbeidet pågår. Hå kommune må gjøre endringer i NHN adresseregister. De må presentere 
Nærbø – Vigrestad og Varhaug Legekontor som en egen registrering i adresseregisteret, fordi de 
har felles epj-system.  
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
Saken tas opp på nettverksmøte med de meldingsansvarlige i kommunene 
 

 

25/15 Helse Vest IKT 
Helse Vest IKT har fått ny epostadresse som kommunene skal benytte. Dette er 
samhandling@helse-vest-ikt.no 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 

 

26/15 Helse@hjemme 
Status fra prosjektet. 
Prosjektleder Anund Rannestad redegjorde for status i Helse@hjemme-prosjektet. Det er stor 
oppmerksomhet rundt dette prosjektet, og det er ønskelig å utvide til flere pasientgrupper på sikt. 
Fase 1 hadde som mål å erstatte KOLS-kofferten med ny løsning. Dette har vært i drift fra 
desember måned, og det fungerer bra. Det er imidlertid ingen driftsavtale på systemet etter 2016, 
forhandlinger må starte opp ila året for å få dette på plass.  
  
Fase II i prosjektet har fått tildelt innovasjonsmidler, samhandlingsmidler, 3P-midler 
fra Helseforsk samt søkt om å bli nasjonal pilot. Samarbeidspartnere er bl.a. SINTEF, og de 
største kommunene på nord-Jæren. SUS er attraktiv samarbeidspartner fordi vi har et prosjekt 
som er driftslignende i tillegg til at det involverer forskning. Målet er et sømløst samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunene og pasienten. 
Spørsmål som må avklares i videre fase:  
Evt. prosjektorganisering, nytt prosjektdirektiv og ny prosjektledelse. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
 

Neste møte: 

mailto:samhandling@helse-vest-ikt.no
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16.06.15 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 


