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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 17.11.2015 kl 09-11 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 
Esther Sigrun Øverland, SUS 
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Eva Tone Fosse, Time kommune  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS  
Hege Larsen Vuyk, SUS  
 
 

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

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

55/15 Referat fra forrige møte 29.09.2015 

56/15 Rutiner for bruk av elektroniske meldinger 

57/15 Status kommuner og PLO-meldinger 

58/15 PLO-meldinger – adressering til kommune iht folkeregisteret eller oppholdskommune 

59/15 i. Kartlegging Helsestasjon, KAd, legevakt fra Vestlandsløftet 

60/15 iii. Henvisning til fysio- eller ergoterapitjeneste i kommunen – skal den til 
saksbehandlingstjeneste/koordinerende enhet eller til hhv fysio- eller ergoterapitjeneste? 

61/15 Status kommuner og epikrise-meldinger, og videre framdrift etter at Helse Vest har endret policy og vil 
sende også til system som ikke er godkjent for meldingstypen. 

62/15 Status labsvar 

63/15 Meldingsutveksling med helsestasjonstjenesten 

64/15 Status SUS og kommunene og NLK (Norsk Laboratoriekodeverk) 

65/15 Status PLO 2.0 

66/15 Status IHR (interaktiv henvisning og rekvisisjon) 
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 Eventuelt 

 

 

55/15 Referat fra forrige møte 29.09.15 
Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
 
 

56/15 Rutine for bruk av elektronisk meldinger  
I følge delavtale 9 – samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt, skal IKT-samhandlingsgruppe i 
følge delavtalens punkt 10 gjøre følgende:  
IKT-samhandlingsgruppen skal utarbeide rutiner for bruk av elektronisk samhandling, krav til 
responstid, og rutiner for bruk av alternative løsninger dersom det er stans i elektronisk 
meldingsutveksling eller andre elektroniske samarbeidsløsninger. Rutinene skal godkjennes av 
samhandlingsutvalget.  
 
Fagrådet for delavtale 9 har utarbeidet forslag til rutine (vedlagt møteinnkallingen). Det ble 
diskutert hvorvidt en rutine kan gi forpliktelser som er «strammere» enn delavtalene mellom 
kommunene. Representanter fra kommunene mener at meldingen «epikrise» trengs innen et 
døgn, etter utskrivelse. Dette er et behov fra både leger og kommunehelsetjeneste. Det blir bedt 
om at Ove Nordstokke tar dette med tilbake til fagrådet. Det ble i møtet opplyst at 35 % av 
epikriser sendes mer enn en uke etter utskriving, forskning viser at legemiddelfeil og 
reinnleggelser øker når epikrisetid øker. Ang. avvik: I rutinen bør det presiseres om avvikene 
omhandler kvalitetsavvik eller systemavvik.  
 
Tilbakemelding fra samhandlingsutvalget er at fagrådene for andre aktuelle delavtaler bør 
involveres i fbm. utarbeidelse av rutinen, siden rutinen omhandler områder som er aktuelle for 
flere av de andre delavtalene.  
Konklusjon: SU sender rutinen ut på høring og formidler svarene til fagrådet for delavtale 9. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
IKT-samhandlingsgruppe tar saken til orientering. 
 
 

57/15 Status kommuner og PLO-meldinger   
Det er planlagt oppkobling av Forsand kommune 18.11.15. Da er alle kommunene på Vestlandet 
koblet opp. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å koble opp alle kommuner mot alle HF. 
 
PLO-prosjektet i Helse Vest overleveres til drift og følges opp av de lokale fagsentrene. 
Psykiatri i Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde er overlevert. Helse Bergen planlegger 
oppkobling desember. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
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58/15 PLO-meldinger – adressering til kommune iht folkeregisteret eller 

oppholdskommune   
SUS gjorde en forespørsel til Helsedirektoratet 13.mars 2015, der vi stilte spørsmål om utveksling 
av PLO-meldinger for pasienter med co-adresse. Vi fikk følgende svar: 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 fremgår at det er oppholdskommunen som har ansvaret 
for at personer i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det avgjørende etter 
loven er hvor faktisk pasienten oppholder seg. At en pasient eller bruker har folkeregistrert 
adresse eller bosted i en annen kommune enn den han oppholder seg i, er i utgangspunktet ikke 
av betydning for oppholdskommunens forpliktelser. Av forarbeidene til bestemmelsen, Prop.91 L 
(2010-2011), fremgår at oppholdskommunens ansvar også omfatter personer som kun oppholder 
seg kortvarig i en kommune, for eksempel i forbindelse med ferie. Hvilke tjenester kommunen 
må kunne tilby for å ta imot en pasient som er meldt utskrivningsklar etter forskriftens § 10, vil 
imidlertid kunne variere  ut fra den planlagte lengden av oppholdet. 
  

Konsekvensen av det ovenstående vil være at det er den kommunen personen skal skrives ut til 

(oppholdskommunen ved utskrivning) som skal motta meldinger etter forskriftens §§ 8 og 10. 

Det gjelder selv om personens opphold i denne kommunen er ment å være midlertidig. Har 

personen ved innleggelsen midlertidig opphold i en annen kommune enn der personen har sitt 

faste bosted, som beskrevet i din henvendelse, vil det kunne være behov for å undersøke hvilken 

kommune pasienten skal tilbake til etter utskrivning. 

I etterkant av dette tok Helse Sør-Øst opp spørsmål knyttet til private sykehjemsplasser: 

Pasienter vi har innlagt på sykehus har fast plass på privat sykehjem i en annen kommune enn 

opprinnelig bostedskommune. Pasienten har i disse tilfellene folkeregistrert adresse  i kommunen 

hvor det private sykehjemmet er plassert, men PLO-meldingene skal angivelig sendes til 

kommunen pasienten opprinnelig tilhørte og som “eier” den private sykehjemsplassen. 

Så lenge pasienten har folkeregistrert adresse på det private sykehjemmet er det nærmest 

umulig for sykehuset å vite at det evt er feil å sende PLO-meldinger dit. Dette har resultert i at 

det er sendt meldinger til “feil” kommune som de har varslet om med bruk av avviksmelding på 

at de ikke skal motta disse PLO-meldingene. Det private sykehjemmet eller kommunen som det 

private sykehjemmet ligger i vet heller ikke alltid hvilken kommuner pasienten tilhørte tidligere 

Helsedirektoratet har nå svart på spørsmålene som Helse Sør-Øst hadde, og svaret følger i 
vedlegget til saken 
 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

59/15 Kartlegging Helsestasjon, KAD, legevakt fra Vestlandsløftet  
Vestlandsløftet har gjennomført en kartlegging av hvilke systemer som benyttes. Vedlegget følger 
innkallingen. 
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Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

60/15 Henvisning til fysio- eller ergoterapitjeneste i kommunen – skal den til 

saksbehandlingstjeneste/koordinerende enhet eller til hhv fysio- eller 

ergoterapitjeneste. 
Stavanger kommune ønsker at henvisninger til fysio- og ergoterapi skal sendes til 
saksbehandlertjenesten i kommunen. 
 
Egil og Ove vil ta denne saken opp i vestlandsløftet. 

 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 

61/15 Status kommuner og epikrise-meldinger, og videre framdrift etter at Helse 

Vest har endret policy og vil sende også til system som ikke er godkjent for 

meldingstypen    
SUS har koblet opp epikrisemeldinger mot Sandnes kommune. Holder på å avslutte testingen. 
Fungerer greit med unntak av mottak av DNR pasient. Sandnes kommune må oppgradere til 
versjon 7.8 (planlagt 2.des.15). Den andre feilen er en kopimottakerfeil når Sandnes kommune er 
kopimottaker sendes apprek slik at det ser ut til å være et svar i fra hovedmottaker. Helse Vest 
IKT arbeider med denne saken. 
 
Når testen er avsluttet, må vi planlegge oppkobling av de resterende kommunene. Kommunen 
må ha oppgradert til ny versjon. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

62/15 Status labsvar      
Det pågår testing mellom flekslab kjemi og CosDoc i Stavanger kommune. Det er usikkert om vi 
klarer å fa til en god løsning før kommunen oppgraderer til ny versjon av CosDoc i febr 2016. 
 
Eigersund kommune planlegger oppgradering i månedskifte november/desember (3. des).  Det 
kan være aktuelt å gjennomføre testing mellom Flekslab og Eigersund kommune. Ove avklarere 
med program støtte til samhandling. 
 
Kommunen må avklare om det er behov for oppkobling av andre labmeldinger. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
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63/15 Meldingsutveksling med helsestasjonstjenesten 
Utfordringen er de kommunene som benytter «legesystemer». For de som benytter HSPro skal 
de være klart til å starte samhandlingen. Dette organiseres som et eget prosjekt i Helse Vest i 
2016. 
 
Det er igangsatt et eget nasjonalt prosjekt for sending av fødselsepikrise. Det er innkalt til et eget 
møte i Oslo i desember og man planlegger en løsning i løpet av våren 2016. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

64/15 Status SUS og kommunene og NLK (Norsk Laboratoriekodeverk) 
Status i saken er at dette må avklares.  
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

65/15 Status PLO 2.0 
Helse Vest sendte et felles høringssvar. Dette legges ved referatet. 
Kommunen har fått utsatt frist til 27.november 2015 med å gi høringssvar. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

66/15 Status IHR (interaktiv henvisning og rekvisisjon) 
IHR prosjektet blir forlenget ut hele 2016. Det er fortsatt utfordringer i leveransene i fra DIPS. 
 
Henvisning fra kommunene kan sendes elektronisk for CosDoc og Gerica. Vi gjennomfører test 
mot Profil (Sandnes kommune) som en del av den testen for pågår. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

Eventuelt     
Programmet Støtte til samhandling vil bli avsluttet og gjenstående aktiviteter gjennomføres som 
egne prosjekter. Dette får konsekvenser for sammensetningen av IKT-samhandlingsgruppen for 
nest år. 
 
Det er et ønske at alle fokuserer på at «språkbruk» i PLO-meldingene. Det er ikke nødvendig å 
skrive «tusen takk og smilefjes». Alle må huske at dette inngår som en del av journalen. 
 

Nest møte er: 15.12.15 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 
 


