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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 10.03.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Ove Nordstokke, SUS 
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS 
Eva Tone Fosse, Time kommune  
Else Ørstavik Hollund, SUS  
Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Trine L Vos, Sandnes kommune  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

 Fraværende: Inger Hjørdis Bleskestad, SUS  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

08/15 Referat fra forrige møte 20.01.2015 

09/15 1. Årsrapport fra IKT Samhandlingsgruppe 

10/15 
Konsolidering av Dips i Helse Vest – status og konsekvenser 

11/15 
Status epikrise fra SUS til kommuner 

12/15 
Status labsvar fra SUS til kommuner 

13/15 
Status mottak av henvisning (både øhjelp og elektiv) fra kommunene til SUS 

14/15 1. Status PLO-meldinger 

15/15 
Dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger – hva er sykehusets planer 

16/15 
Vestlandsløftet 2015-2017.  

 
Eventuelt 

 
 
 

08/15 Referat fra forrige møte 20.01.15 

Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Møtereferatet ble godkjent  
 



  MØTEREFERAT 

________________________________________________________________ 

Side 2 av 4 
Møtereferat v.1.0  

09/15  Årsrapport fra IKT Samhandlingsgruppe  

Egil gikk igjennom årsrapporten. Ny versjn følger som vedlegg til referatet 

Vedtak/konklusjon:  

Årsrapporten for IKT-samhandlingsgruppe godkjennes. 
 

10/15 Konsolidering av Dips i Helse Vest – status og konsekvenser  

Det ble gjennomført konsolidering i løpet av helgen 06-09.mars. Det var noen problemer 

med PLO-meldingene i løpet av mandag 09.mars, men alle meldinger skal nå være sendt. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

11/15 Status epikrise fra SUS til kommuner  

Sykehuset kan sende epikrise til Sola, Stavanger og Eigersund. Vi venter med å bredde 

løsningen til andre kommuner (Gerica og CosDoc) til etter ny versjon av DIPS 

(20.05.15).  

Når det gjelder Sandnes kommune (Profil) avventer vi svar i forhold til KITH-

godkjenning. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

12/15 Status labsvar fra SUS til kommuner 

Det er klart til testing av labsvar mellom sykehuset og Stavanger kommune (CosDoc).  

Dessuten ble følgende diskutert: 

En sykehjemslege har varslet at labsvar nå bare formidles fra sykehuslaboratoriet via 

telefon, og ikke fakses lenger. Dette oppleves som uforsvarlig og urimelig fra 

kommunens side, da det ikke er kommunene som er skyld i at elektroniske labsvar ikke er 

på plass ennå. Vi vil gjerne høre sykehusets vurdering av dette og diskutere om praksis 

må endres inntil elektroniske labsvar er i produksjon til den enkelte kommune. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

Sykehuset undersøker praksis for utsendelse av labsvar. 

13/15 Status mottak av henvisning (både øhjelp og elektiv) fra kommunene til SUS   
Sykehuset arbeider fortsatt med å tilrettelegge for mottak av akutthenvisning. Alt er klart, 

men man må avklare nærmere i forhold til hvilken informasjon som skal sendes ut. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 
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14/15 Status PLO-meldinger   

Forsand kommune kan fortsatt ikke motta PLO-meldinger fra sykehuset. Kommunen 

v/rådmannen svarer ikke på henvendelser fra norsk helsenett. Saken må løses på et 

høyere nivå.  

I DIPS HVN (felles database) vil vi tilrettelegge for sending til andre 

helseforetak/institusjoner/kommuner i fra 01.04.15.Eksempel: Eigersund kommune vil 

kunne koble seg opp til Jæren DPS. Det vil bli sendt ut informasjon i fra Helse Vest IKT 

(ekstern melding) som vil gjennomføre tilretteleggingen på sykehussiden. Kommunen må 

avklare hvem de vil samhandle med utover de 4 helseforetakene i Helse Vest. Nærmere 

informasjon om dette kommer i fra Helse Vest IKT. 

Psykiatri: 

Det planlegges oppstart av PLO-psykiatri fra 11.05.15. Opplæring foregår i perioden 

20.04-08.05. Ved oppstarten sendes det meldinger fra SUS til alle kommunene. 

Tverrfaglige meldinger (rehab). 

Rehabiliteringsavdelingen viser til delavtale 2, der det er beskrevet at melding skal 

sendes til ”koordinerede enhet”. Det er ulikt hvordan dette er organisert i kommunene. Vi 

trenger en avklaring om hvor meldingene skal sendes. Saken er sendt til 

samhandlingssjefene for en avklaring. 

Dialogmeldigner fysio/ergoterapi/polikliniske pasienter 

Det planlegges et prosjekt for å kunne håndtere dialogmeldinger. Erfaringer fra 

dialogmeldinger mellom foretak og legekontor i Helse Bergen må ferdigsstilles før vi går 

igang. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

15/15 Dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger – hva er sykehusets planer    

Prosjektet pågår i Helse Bergen og vi må vente på evalueringen av dette prosjektet før vi 

legger planer for innføring ved SUS. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

16/15 Vestlandsløftet 2015-2017    

Det ble informert om den nye organiseringen av Vestlandsløftet. 

Vedtak/konklusjon:  
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Saken tas til orientering 

 

 

Eventuelt. 

 

Papirkopi for epikrise til Stavanger og Sandnes kommune. 

Nå går Stavanger legevakt på ny plattform og vi lurer på om vi kan sette på papir i 

perioder hvor det mangler kvitteringer over flere dager slik som nå, eller om avtalen fra 

2011 fortsatt er gjeldende. Det er såpass volum mot Stavanger legevakt at vi ikke kan 

sette av tid til å resende manuelt eller sende på papir i ettertid dersom legevakten ikke 

klarer å hente inn alle epikrisene neste mandag. 

 

Konklusjon:  

Legevakten har ikke pasientoppfølgningsansvar og legevakten ønsker IKKE tilsendt 

epikrise på papir. 

 

Neste møte: 

05.05.15 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 


