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Aksjonspunkter. 
 

 

37/15 Referat fra forrige møte 16.06.15 
Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
 
 

38/15 Fra Styringsgruppe Støtte til Samhandling  
Ove gikk igjennom referatet i fra programstyremøte for program Støtte til samhandling 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

39/15 Status kommuner og PLO-meldinger   
Margrethe Sunde orienterte om status for PLO-meldingene. Ansvar for videre oppfølgning er 
overlatt til forvaltning/drift (EPJ-senteret). Oppstarten i psykiatri har gått greit. De «gamle» skjema 
som har blir sendt på papir, blir nå tatt bort. Tilbakemeldingene har vært gode. 
 
Det er viktig å sikre tilstrekkelig tilgang slik at meldinger til psykisk kommunehelsetjeneste blir 
fanget opp på kveld/helg. 
 
Det foreligger planer om å koble opp Forsand kommune i løpet av starten av september. Vi 
arbeider også med å koble opp Sirdal kommune i løpet av kort tid. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

40/15 Status kommuner og basis-meldinger   
Det er 6 kommuner som mottar «epikrisemeldinger». SUS har sendt 382 meldinger, noe som 
indikerer at det er høyt bruk av meldingene. 
 
Viderer planer er å koble opp Hå, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Da er alle CosDoc-kommunen 
koblet opp. Randaberg (Gerica) må først oppgradere til ny versjon. 
 
Oppkobling av epikriser til Helsestasjon må vente til vi har en løsning for riktig adressering av 
meldingene. 
 

Henvisninger: 
Stavanger kommune kan sende elektronisk henvisning, men man venter på en ny versjon. 
Adresseringen er dessuten en utfordring i og med at man bruker annen adressering enn for PLO. 
  
Øhjelpshenvisning i fra legevakt fungerer bra, men det er viktig at avsender velger hastegrad – 
øhjelp. 
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Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

41/15 Kommunikasjon med rus-tjenesten    
Det er flere rus-institusjoner som ikke har elektronisk meldingsutveksling. Dette er en utfordring 
som det er viktig at vi gjør noe med.  
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

42/15 Status PLO 2.0    
Det er fortsatt mange ting som er utestående, men man satser på å sende arbeidet ut på høring i 
løpet av oktober 2015. Det er planlagt en pilotering, men det foreligger ingen konkrete planer i 
forhold til hvem eller hvordan dette skal foregå. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

43/15 Status SUS og kommunene og NLK (norsk laboratoriekodeverk). 
Litt usikker på status i denne saken. Ove og Egil sjekker status til neste møte. 

 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

44/15 Adresseregisterprosjektet og tjenestebasert adressering i Helse Vest     
Det skal være et regionalt møte om dette i Bergen den 27.08.15. Her er det deltagere i fra både 
kommuner og sykehus. Norsk Helsenett er initiativtaker. 
 
Problemstillingen er knyttet til avsenderadresse og ta i bruk HER-id som identifikator på begge 
sider. I dag er det mange som bruker organisasjonsnummer som identifikator og planen er å gå 
over til å bruke HER-id. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 

45/15 Nasjonale prosesser  

1. FIA – felles infrastruktur  

Det er opprettet en felles styringsgruppe for prosjektet hvor Helsedirektoratet, KS, 
folkehelseinstituttet og de regionale helseforetak er med.  Det arbeides med følgende saker: 
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 Felles meldingsforvaltning 

 Lokal meldingsforvaltning 

 Felles legemiddelkort 

2. PKT – kodeverk og terminologi 

Det er et eget prosjekt knyttet til bruk av kodeverk. 

3. EPJ i PLO 

Det er planlagt en aktivitet i løpet av høsten knyttet til hva man trenger av forbedringer i EPJ-
systemene for legene som bruker systemene i kommunene 

4. EPJ-løftet  

Dette er legene sitt initiativ og prosjekt for å forbedre EPJ på legesystemsiden.  

 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

46/15 Eventuelt     

Labmeldinger 
Status for mikrobiologi-svar er at dette nå er klart til å breddes til legekontorer som har WinMed 3. 
 
Labsvar til kommunen følges opp med videre testing mellom Stavanger kommune og SUS. Det er 
problemer knyttet til adressering som må løses før vi får dette opp å gå. 
 

Godkjenning av prosedyrer for samhandling 
I følge samarbeidsavtalen nr 9 skal rutiner for samhandlingen tas  opp som sak i IKT-
samarbeidsgruppen og godkjennes av samarbeidsutvalget. 
Utkast til prosedyre følger som vedlegg til referatet og tas opp som egen sak på neste møte. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

Nest møte er: 29.09.15 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 
 


