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Tema: Fagråd delavtale 9/IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 18.10.2016 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet 

Til stede: Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen  
Eivin Ansnes, SUS 
Eva Tone Fosse, Time kommune 
Lillian-Elin Helgø, SUS 
Harald Espetvedt, Strand.kommune  
Egil Rasmussen, Stavanger kommune (via Lync) 
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune 
Marianne Skrettingland, Sandnes kommune 

Fraværende: Else Ørstavik Hollund, SUS  
Hege Larsen Vuyk, SUS 
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken,  SUS 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Eivin Ansnes 

 
 

42/16 Referat fra møtet 30.08.2016 

43/16 Oppdatert status - Sykehusets merking av PLO-meldinger som IS – «ikke 
sensitiv» - vil sykehuset rette opp praksis? Oppfølging av sak fra 14.06.16 

44/16 Dialogmelding mot fastlege - resultat etter testing mot legekontor på Hinna? 

45/16 Overgang til Norsk laboratoriekodeverk. Kommunene venter intenst på å kunne få 
motta laboratoriesvar fra SUS. Hva er de konkrete problemene som nå bidrar til å 
å utsette iverksettelse av nytt kodeverk i svarene som sendes? 

46/16 Status og problemer ved overgang til ny samhandlingsplattform - Eivin/Ove 

orienterer 

47/16 Innføring av Meona på SUS - vil dette få konsekvenser for kommunene?  

48/16 Epkriser til helsestasjoner– status og framdriftsplan 

49/16 Oppslag i fastlegeregisteret - status 

50/16 Møtefrekvens 2017. Forslag: 2 møter pr semester 

51/16 Henvisning fra sykehjemslege - tilbakemelding om time/innleggelse 
Vil sykehuset sende dialogmelding om tildelt time til kommunen når 
sykehjemslege henviser elektronisk, slik at sykehjemmet får vite når pasienten 
skal møte på sykehuset? 

52/16 Eventuelt 

 
42/16 Referat fra forrige møte 30.08.16 
 
Vedtak/konklusjon:  
Godkjent. 
 
43/16  Oppdatert status – Sykehusets merking av PLO-meldinger som «IS» - ikke sensitiv - 
vil sykehuset rette opp praksis?  
Sak internt ligger fortsatt hos IKT-sikkerhetsleder som har sendt purring på tidligere forespørsel til 
HVIKT, senest i uke 42. Vi venter fortsatt på en forklaring. 
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Vedtak/konklusjon:  
Sak til orientering, saken holdes «varm». 
 
44/16 Dialogmelding mot fastlege – resultat etter testing mot legekontor på Hinna 
Testing pågår – HVIKT holder saken. Endelig resultat er ikke klart. 
 
Vedtak/konklusjon:  
Utsettes til neste møte 
 
45/16 Overgang til Norsk laboratoriekodeverk. Kommunene venter intenst på å kunne få 
motta laboratoriesvar fra SUS. Hva er de konkrete problemene som nå bidrar til å å utsette 
iverksettelse av nytt kodeverk i svarene som sendes? 
 
Vedtak/konklusjon:  
Frustrasjon i kommunene over at ikke NLK tas i bruk. Forsinkelse går ut over pasientene. 
Kommunene ber om en konkret fremdriftsplan fra HVIKT. 
 
 
46/16 Status og problemer ved overgang til ny samhandlingsplattform  
HVIKT styrer saken. Trolig november 2016 for Helse Stavanger. Den tekniske plattformen 
gjennomgår p.t. endringer/oppgraderinger.  
 
Vedtak/konklusjon:  
Sak til orientering. 
 
 
47/16 Innføring av MEONA på SUS – vil dette få konsekvenser for kommunene? 
Fortsatt prosjekt - pilotering pågår.  
 
Vedtak/konklusjon:  
Sak til orientering. 
 
48/16  Epikriser til helsestasjoner – status og fremdriftsplan  
Jobbes med å bredde nåværende løsning. To piloter pågår mot Randaberg og Sola. 
Fødselsepikriser: Hva skal til jordmortjenesten, hva skal helsestasjonstjenesten?  
 
Vedtak/konklusjon:  
Sak til orientering. 
 
 
49/16  Oppslag i fastlegeregisteret – Status? 

Avklart at kommunene kan få informasjon om hvem som er pasientens fastlege. Det juridiske er 
avklart, tilrettelegging gjenstår ift. en fungerende webtjeneste. Uklart om automatisk oppslag vil bli 
mulig. Dersom sykehuset kan gjøre oppslag automatisk, bør dette gjøres. 
 
Vedtak/konklusjon:  
Sak til orientering. 
 
 



  MØTEREFERAT 

________________________________________________________________ 

Side 3 av 3 
Møtereferat v.1.0  

 
 
 
50/16  Møtefrekvens 2017 
Forslag: 2 møter pr. semester 
 
 
Vedtak/konklusjon:  
Vedtatt at dette forsøkes i 2017. Møteplan for 2017 settes opp på agenda neste møte. 06.12.16 
er oppsatt – utsettes til 13.12.16 (Møterom bestilles - Eivin). 
 

51/16  Henvisning fra sykehjemslege - tilbakemelding om time/innleggelse 
Vil sykehuset sende dialogmelding om tildelt time til kommunen når sykehjemslege 
henviser elektronisk, slik at sykehjemmet får vite når pasienten skal møte på sykehuset? 
Nei, sykehuset ønsker samme rutiner for «alle».  
 
Vedtak/konklusjon:  
Kommunene og fastleger ønsker elektronisk tilbakemelding og vil ta saken til 
samhandlingsutvalget. 
 
52/16 Eventuelt  

1. Endret betegnelse på tjenestetyper (epost fra Ove N.) – Hva gjør kommunene ift. 
planlagte endringer fra dir. for e-helse?  

2. IKT-samhandlingsmøtet / delavtale 9 ser det som hensiktsmessig /nødvendig at HVIKT 
stiller på møtene videre med en representant som har systemansvar. Forespørsel 
sendes (Eivin) 

3. Hjemmetjenesten melder at i melding om utskrevet pasient, ofte krysses av for «til 
bosted» når vedkommende utskrives til f.eks sykehjem. Kan føre til etterlysninger, at 
hjemmetjenesten foretar hjemmebesøk hos pasient. Dette må formidles til enheter og 
sengeposter på SUS (Eivin).  

 
 
Møteplan for 2016 

 
15.03.16 kl 09-11 
26.04.16 kl 09-11 
14.06.16 kl 09-11  
30.08.16 kl 09-11 
18.10.16 kl 09-11 
06.12.16 kl 09-11 (Utsettes til 13.12.16) 
 
 
Neste møte er: 13.12.16 kl 09-11 – OBS endret lokasjon: Konferanserom 5. etg internatet SUS. 

 


