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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 16.06.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Ove Nordstokke, SUS 
Egil Rasmussen, Stavanger kommune  
Eva Tone Fosse, Time kommune  
Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Trine L Vos, Sandnes kommune  
Marianne Skrettingland, Sandnes kommune 
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
Hege Larsen Vuyk, SUS 
 

 Fraværende: Else Ørstavik Hollund, SUS  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS 
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

28/15 Referat fra forrige møte 05.05.2015 

29/15 Status PLO-meldinger 

30/15 Fødselsepikrise 

31/15 Avvik som følge av ettersending av meldinger 

32/15 Status PLO-meldinger 2.0 

33/15 Sending av labsvar til kommunene 

36/15 Eventuelt 

 
 

Aksjonspunkter. 

Samhandling med RUS-omsogen 
 – se sak 29/15. Egil melder dette som sak til oppfølgning av Program Støtte til samhandling. 

Møtekalender høsten 2015 
- Se eventuelt. Ove sender møteinnkalling i outlook i henhold til avtalte møter. 

Labsvar til kommunen 
- se sak 33/15. Egil ble oppfordret til å ta kontakt med Program Støtte til Samhandling (Gerhard) 
for å avklare veien videre. 
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28/15 Referat fra forrige møte 05.05.15 
Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
 
 

29/15 Status PLO-meldinger 

 

Meldingsutveksling med psykiatri 
Alle kommunene er koblet opp med unntak av Kvitsøy, Finnøy og Lund. Dessuten har det vært 
problemer med Hjelmeland, da kommunen hadde lagt ut 2 adresser. Det er viktig at 
Vestlandsløftet bistår kommunene i arbeidet med adressering. 
 
Utfordring med meldinger fra psykiatri til pasienter som kun har somatiske problemstillinger. Det 
er viktig at alle kommunene har et system som fanger opp meldinger som sendes til 
psykiatritjenesten. Det vil være pasienter i fra psykiatritjenesten på sykehuset som skal fortsette 
med somatisk hjelp i fra kommunen. Avsender vil i slike tilfeller være psykiatritjenesten på 
sykehuset, men i disse tilfellene skal sykehuset sende meldingen til sykepleietjenesten i 
kommunen. 
 
Når sykehuset nå har tatt i bruk både PLO-somatikk og PLO psykiatri meldingsmottak, er det ikke 
behov for å sende meldinger til sykehuset på org.nummer. 
 

Meldingsutveksling med somatikk 
Forsand kommune er klar til å starte med PLO-meldinger. Det er Stavanger kommune som gjør 
den tekniske oppkoblingen. Det må avklares med Samhandling i Helse Vest IKT om det er mulig 
å gjøre oppkoblingen får vi går på ferie, da det er «endringsfrys» i forhold til IKT før sommeren. 
 

Meldingsutveksling med RUS. 
Fra psykiatri i Helse Stavanger HF vil dette fungere på samme måte som for psykiatritjenesten. 
Utfordringen er at det er mange private aktører innen rusomsorgen, og med disse aktørene vil det 
ikke være elektronisk meldingsutveksling. Denne saken bør meldes som en problemstilling for 
videre oppfølgning av Program Støtte til samhandling. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

30/15 Fødselsepikrise  
Fødselsepikrise til helsestasjon. Nasjonal IKT behandlet dette i EPJ prosjekteierforum sist uke. 
Signalet derfra er at kommunene må ta kontakt med sitt HF for å få en hasteløsning. Hva kan 
SUS gjøre med det, og hva bør kommunene gjøre?  

 

Status: 
For de kommuner som bruker helsestasjonssystemer som ikke er KITH-godkjent (HSPro), må vi 
vente på denne godkjenning før vi kan etablere elektronisk meldingsutveksling på 
epikriseformatet. De kommunene som har HSPro må oppgradere til ny versjon før vi kan etablere 
elektroniske samhandling. 
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For de kommuner som bruker helsestasjonssystemer som er KITH-godkjent, planlegges det test 
på epikriseformatet i løpet av høsten 2015. Det har vært en utfordring knyttet til adressering. 
 
Det må arbeides nasjonalt med etablering av en egen fødselsmelding. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 

 
 
 

31/15 Avvik som følge av ettersending av meldinger 
Ettersending av meldinger som av ulike årsaker ikke ble sendt som planlagt forekommer rett 
som det er og skaper risiko for feil, for eksempel ved at planlagte hjemmebesøk kanselleres. 
Hvordan håndtere slike tilfeller? 
 
Sykehuset har startet et ryddearbeid som har medført at noen meldinger ble sendt. Det er tatt tak 
i problemet og gitt opplæring i at meldingene enten må slettes (slik at melding ikke sendes) eller 
at man må koble bort «elektronisk meldingsutveksling med kommunen» (PLO-kommune) før 
meldingen godkjennes. Det er viktig at kommune er obs på innholdet i meldingene og kontrollere 
data for innleggelse, slik at vi reduserer risiko for feil. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
 

 
 

32/15 Status PLO-meldinger 2.0 
Ove orienterte om status for arbeidet med ny standard for innholdet i PLO-meldingene. Arbeidet 
har pågått i 1,5 år og det nærmere seg nå en avslutning. Når arbeidet er ferdigstilt vil 
leverandørene utvikle løsningen i henhold til ny standard, og så er det planlagt en pilotering. 
 
Vi diskuterte ulike problemstillinger knyttet til pilotering og innføring av nye meldinger, uten å 
trekke noen konklusjon. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

24/15 Sending av labsvar til kommunene 
Egil etterspurte status med hensyn til avsenderidentifikator på labmeldinger. Helse Vest er klar til 
videre testing med venter på en avklaring i forhold til feil visning av prøvetakingstidspunkt. Egil 
ble oppfprdret til å ta kontakt med Program Støtte til Samhandling (Gerhard) for å avklare veien 
videre. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
Saken ble tatt til orientering. 
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25/15 - Eventuelt 
 

Plan for møter høsten 2015: 

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

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

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

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

 


