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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 20.01.2015 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 

 Fraværende: Inger Hjørdis Bleskestad, SUS  
Trine L Vos, Sandnes kommune  
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

Nr Saker 

01/15 1. Referat i fra forrige møte 25.11.2014 

02/15 Status epikrise fra SUS til kommuner 

03/15 Status labsvar fra SUS til kommuner 

04/15 Status henvisning – øhjelp og elektiv fra kommunene 

05/15 Status PLO-meldinger 

06/15 1. Vestlandsløftet 2015-2017 

07/15 Status for kjernejournal 

 2. Eventuelt 

 
 
 

01/15 Referat fra forrige møte 25.11.2014  

Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Møtereferatet ble godkjent  
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02/15  Status epikrise fra SUS til kommuner 

CosDoc er godkjent og det er gjennomført verifikasjonstest. Planen er å koble opp alle 

CosDoc kommuner etter hvert. Margrethe Sunde kooridinerer dette arbeidet. 

Gerica må verifikasjonstestes på verson 8.1.3. Sola kommune deltar i dette arbeidet. 

Profil må verifikasjonstestes på versjon 7.75. Sandnes kommune deltar i dette arbeidet. 

Når systemene er verifikasjonstestet kan de andre kommunene kobles opp. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

03/15 Status labsvar fra SUS til kommuner 

Planen er å teste mot CosDoc i løpet av nærmeste fremtid.  

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

04/14 Status henvisning – øhjelp og elektiv fra kommunene 

Vi kan ikke motta PLO-innleggelsesrapport som «henvisning». Kommunene må sende  

vanlig henvisning. CosDoc er KITH godkjent for dette. Mottak av henvisninger er meldt 

inn til verifikasjonstest.  

Profil og Gerica skal også være KITH-godkjent. Mottak av Henvisning tas inn i 

verifikasjonstesten for disse systemene. 

Akutthenvisning: 

Vi holder på å avklare om det er noen som trenger «papir-versjon» av 

øhjelpshenvisningen. Når dette er klart vil vi starte å ta i bruk øhjelpshenvisning. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 
 

05/14 Status PLO-meldinger 
Konsolidering 

SUS skal kopieres inn i ny felles database for DIPS i Helse Vest. Dette skjer helgen 

06.03.15 kl 15.00 - 09.03.15 kl 08.00 og det vil dermed være stans i all 

meldingsutveksling i denne perioden. Egen informasjon om dette vil bli sendt ut. 

Oppgradere DIPS – planlagt til 20.05. versjon 7.3.5.9  

Helse Vest har planlagt oppgradering til ny versjon av DIPS – versjon 7.3.5.9 den 
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20.05.15. Mer info om dette vil komme senere. I etterkant av dette vil vi tilrettelegge for 

å koble opp PLO-meldinger til/fra alle sykehus og kommuner i Helse Vest området. 

Ny arbeidsflyt internt på SUS 

Det arbeides med en sak der vi planlegger at sykepleier skal ha ansvar for å skrive PLO-

Helseopplysnigner og PLO-utskrivningsrapport. Hvis kommunen har behov for flere 

medisinske opplysnigner i PLO-helseopplysnigner kan dette etterspørres. Dette vil 

medføre at PLO-helseopplysninger kommer raskere til kommunen (slipper å vente på at 

lege skal skrive i det samme dokumentet). Når det gjelder PLO-utskrivningsrapport kan 

sykepleier skrive denne alene i de tilfeller der lege kan sende elektronisk epikrise samme 

dag. Pr dags dato er dette kun til Stavanger kommune. For resterende kommuner og i de 

tilfeller der epikrise ikke skrives samme dag, sender sykepleier PLO-utskrivningsrapport 

til lege som kopierer inn epikrisen i PLO-utskrivningsrapporten. Det skal være en «intern 

høring» på SUS før den nye arbeidsflyten iverksettes. 

PLO 2.0 

Det pågår et nasjonalt arbeid med å utarbeide nye krav til PLO-meldingene. Når dette 

arbeidet er ferdigstilt vil det gjennføres en høring. Usikkert om når dette blir. 

Meldingsutveksling fra poliklinikk. 

SUS har laget nye rutiner for bruk av meldinger fra poliklinkk. Dette er basert på 

«epikrise», og kan tas i bruk så snart kommunen kan ta i mot epikriser.  Prosedyre følger 

som vedlegg. Det arbeides med å utarbeide regionale føringer for dette arbeidet. 

Meldingsutveksling i fra fysio/ergoterapi. 

Det vil også være mulig å sende dokumenter mellom fysio- og ergoterapi og kommunene 

når kommunene kan ta i mot epikriser. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

06/15 Vestlandsløftet 2015-2017.  

Sidsel Sunde Tveit har gått løs på nye oppgaver, og Astrid Simonsen har erstattet henne 

som hovedprosjektleder i Vest. Det gjøres også noen andre strukturelle grep i forbindelse 

med overgang til ny periode: 

a. Det legges opp til én fylkeskoordinator pr fylke: Kari Støfringsdal i Sogn og 

Fjordane, Astrid Simonsen i Hordaland og Egil Rasmussen i Rogaland 

b. Helse Stavangers område deles i to kommunenettverk med hver sin koordinator. Den 

sørlige delen (Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal , Hå, Lund, Sokndal, Klepp, Sandnes og 

Time) koordineres av Sandnes v/Trine L Vos. Resten koordineres i utgangspunktet 

fra Stavanger, men det er mulig at ansvaret for denne koordineringen delegeres. 
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c. IKT Samhandlingsgruppe vil fortsatt holdes oppdatert om og få innflytelse på 

arbeidet i Vestlandsløftet, men for å ivareta koordinering med Haugalandet/Fonna 

etableres en egen gruppe for koordinatorene. 

d. Det må være en kontaktperson pr kommune. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

07/15 Status for kjernejournal  

Det er  et eget prosjekt for innføring av kjernejournal i Helse Vest. Alle 18 

samarbeidskommunene til SUS har allerede kjernejournal, og nå skal dette utvides til de 

resterende kommune på  Vestlandet. Planen er å ta i bruk kjernejournal via helsenorge.no 

pr 01.03.15 og gjøre det tilgjengelig for helsepersonell pr 14.04.15 via DIPS. 

Vedtak/konklusjon:  

Saken tas til orientering 

 

 

Eventuelt. 

Møteplan 2015. 

Neste møte er 10.03.15 kl 09-11 i konferanserom i 6. etg i internatet. 

 

Vi planlgger møte annenhver mnd. 

Vi satt opp møte i mai til 05.05.15 kl 09-11 i konferanserom i 6. etg i internatet. 

 


