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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 15.12.2015 kl 09-10 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Ove Nordstokke, SUS 
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Marianne Skrettingland, Sandnes kommune 
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken,  SUS 
Eivin Ansnes, SUS 
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Eva Tone Fosse, Time kommune 
Hege Larsen Vuyk, SUS  

 Fraværende: Else Ørstavik Hollund, SUS  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

01/16 Referat fra møtet 15.12.2015 

02/16 Status kommuner og PLO-meldinger 

03/16 Utbredelse av epikrise-meldinger til kommunene – status 

04/16 Status labsvar 

05/16 Status utbredelse IHR 

06/16 Organisering av arbeid med elektronisk samhandling på SUS - hva vet vi nå? 

07/16 Vestlandsløftet i 2016 

08/16 Status for KOLS-prosjektet/helse@hjemme 

 Eventuelt 

 

 

01/16 Referat fra forrige møte 15.12.15 
Ingen kommentarer til referatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
 
 

02/16 Status kommuner og PLO-meldinger  
Det som nå gjenstår er å koble opp PLO-psykiatri i Helse Bergen og tilhørende kommuner. Detter 
er planlagt i begynnelsen av mars 2016.  
 
Tilbakemelding i fra kommunene om at telefonnummer i fra hjerteavdelingen mangler i 
meldingene i fra sykehuset. Dette sjekkes opp til neste møte. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken tas til orientering. 
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03/16 Utbredelse av epikrise-meldinger til kommunene – status    
Vi har testet DNR mot Sandnes kommune og dette fungerer OK. Andre kommuner som har Profil 
versjon 7.82 og høyere kan bestille tilrettelegging via samhandling@helse-vest-ikt.no 
 
SUS har lagt sendingen av «epikrise» slik at «dokumentnavnet» kommer frem i 
meldingsmottakeren.  
 
Tidligere var det slik at «MsgDescr» var hardkodet til Sykehusepikrise. 

 
 
Nå har vi lagt om systemet slik at vi sender «dokumentnavnet» i dette feltet. 
 

 
 
Dette skal medføre at kommune/fastlege skal kunne se hvilket dokument som sykehuset har 
sendt, i stedet for at alle meldinger kommer frem som «sykehusepikrise». 
 
Ny meldingsplattform. 
Helse Vest vil gå over til ny meldingsplattform i løpet av første halvår 2016. Dette vil piloteres ved 
Betanien i Bergen og tas i bruk for SUS en gang mellom påske og sommerferien. 
Omleggingen skal ikke ha noen konsekvenser for kommunene. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 

 

 

mailto:samhandling@helse-vest-ikt.no
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04/16 Status labsvar    
Lab svar til kommunene sine pleie- og omsorgssystemer (CosDoc, Profil og Gerica) er godkjent 
som eget prosjekt i 2016. Labsvar til Helsestasjon er satt på «vent».  
 
Prosjektet vil gjennomføre verifikasjonstest av hvert av systemene og så kan kommunene bestille 
tilrettelegging. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

05/16 Status utbredelse IHR  (Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon). 
IHR-prosjektet i Helse Vest fortsetter som eget prosjekt i 2016. Det er ikke tatt stilling til når 
utbredelsen til kommunene vil starte. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

06/16 Organisering av arbeid med elektronisk samhandling på SUS fra 2016 og 

konsekvenser for kommunene. 
Det er bestemt at prosjektene «Epikrise til Helsestasjon», Labsvar til PLO-systemene» og 
«Dialogmelding til fastlege» blir gjennomført i 2016. «Labsvar til Helsestasjon» og «Radiologisvar 
til kommunene» er satt på «vent». 
 
Anne Bjørlykke og Ove Nordstokke fortsetter i programledelsen til 01.03.16. De fortsetter i 
nasjonale/regionale møter i denne perioden inntil ny organisering er på plass. 
 
Eivin Ansnes går inn i IKT-samhandlingsgruppe og overtar Ove Nordstokke sin rolle. Ove blir 
med på møte i jan/febr. 

 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

07/16 Vestlandsløftet i 2016 
Astrid Simonsen blir nasjonal koordinator neste år og Egil Rasmussen får flere regionale 
oppgaver. Merethe Gundersen i Bergen kommune er den eneste som vil arbeide 100 % i 
Vestlandsløftet. Egil Rasmussen vil arbeid 30 % i Vestlandsløftet. 
 
Vestlandsløftet har arbeidet mye med problematikken rundt avsenderadresse. Det skal være et 
samarbeidsmøte med Oslo Universitetssykehus vedrørende adressering. 
 
Vestlandsløftet vil gjennomføre et samarbeidsmøte med fagsentrene i helseforetakene. 
 
Nettverksmøtene kommer til å fortsette som før. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
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Saken ble tatt til orientering. 
 
 

08/16 Status for KOLS-prosjektet/helse@hjemme  
Det ble ikke gitt noe referat i fra dette punktet. 
Vi ber Trine L Vos om å gi en statusrapport i nest møte. 
 
 

Eventuelt: 
 

09/16 Innsyn via Helse Norge.no 
Fra 22.mai 2016 vil dokumenter etter 01.03.16 bli gjort tilgjengelig for innbyggerne via 
Helsenorge.no.  
 

10/16 Nye samarbeidsavtaler. 
Det er utarbeidet utkast til nye samarbeidsavtaler som nå går til kommunene for signering. Det er 
bl.a gjort endringer i samarbeidsavtale 3 og 5 som innebærer at vi ikke lenger skal benytte faks. 
 

11/16 Møteplan for 2016 
15.03.16 kl 09-11 
26.04.16 kl 09-11 
07.06.16 kl 09-11 
30.08.16 kl 09-11 
18.10.16 kl 09-11 
06.12.16 kl 09-11 
 
Eivind sender elektronisk møteinnkalling og reserverer møterom i 6. etg i internatet. 
 

Nest møte er: 15.03.16 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 
 


