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Tema: IKT-samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: 29.09.2015 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 
Harald.Espetvedt, Strand.kommune  
Hanne Kjersti Albretsen Granbakken,  SUS 
Esther Sigrun Øverland, SUS 
Sigrund Berge Midbrød, Eigersund kommune  
Eva Tone Fosse, Time kommune  
 

 Fraværende: Else Ørstavik Hollund, SUS  
Gunn Marit Jørpeland Barstad, SUS  
Hege Larsen Vuyk, SUS  
 

Kopi: Samhandlingsutvalget 

Referent:  Ove Nordstokke 

 
 

47/15 Referat fra forrige møte 25.08.2015 

48/15 Prosedyrer for samhandling 

49/15 Status kommuner og PLO-meldinger 

50/15 Status kommuner og basismeldinger 

51/15 i. Ny plattform mot helsestasjon i Stavanger 

52/15 iii. NLK (Norsk laboratoriekodeverk) 

53/15 PLO 2.0 

54/15 «Psykolog, pleie og omsorg» 

  

 Eventuelt 

 
 
 
 
 



  MØTEREFERAT 

________________________________________________________________ 

Side 2 av 4 
Møtereferat v.1.0  

 

47/15 Referat fra forrige møte 25.08.15 
Ingen kommentarer til refetatet. 
 

Vedtak/konklusjon:  
Møtereferatet ble godkjent  
 
 

48/15 Prosedyrer for samhandling 
I følge samarbeidsavtale nr 9  skal IKT-samhandlingsgruppe utarbeide rutiner for elektronisk 
samhandling, som skal godkjennes av samhandlingsutvalget. 
 
Møtet ble brukt til å gjennomgå rutinene. Denne følger som vedlegg til saken og sendes over til 
samhandlingsutvalget 
 
 

Vedtak/konklusjon:  
IKT-samhandlingsgruppe godkjenner utkast til rutinebeskrivelse og sender denne over til 
samhandlingsutvalget for godkjenning. 
 
 

49/15 Status kommuner og PLO-meldinger   
Det ble ikke tid til noen gjennomgang av status. 
 
Følgende ble kommentert: 
Sykehuset venter fortsatt på at IKT-avdelingen i Stavanger kommune skal bistå Forsand 
kommune i tilrettelegging av PLO-meldinger mot sykehuset. Oppstartsdato ikke fastsatt. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 

 

50/15 Status kommuner og basis-meldinger   
Det er 10 kommuner som mottar «epikrisemeldinger». Det er høyt bruk av meldingene. 
Se egen oversikt som viser hvilke kommuner som kan ta imot hvilke meldinger. 
 
Videre oppkobling må vente på at kommunene oppgraderer (Gerica) eller blir KITH-godkjent 
(Profil).  
 
Vi diskuterte problemstillingen i forhold til KITH-godkjenning. Flere av leverandørene signaliserer 
at de ikke vil søke om KITH-godkjenning fordi man uansett må bruke tid/ og ressurser på teknisk 
tilrettelegging. Det er et ønske at kommunene tar tak i denne problemstillingen og utfordrer Helse 
Vest på om man kan gjøre tilrettelegging til tross for manglende KITH-godkjenning. 
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Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

51/15 Helsestasjon    
Saken ble ikke behandlet – utsettes til neste møte 
 
 

52/15 Status SUS og kommunene og NLK (norsk laboratoriekodeverk). 
Saken ble ikke behandlet – utsettes til neste møte 

 
 

53/15 Status PLO 2.0    
Saken ble ikke behandlet – utsettes til neste møte 
 

54/15 Psykolog, Pleie og omsorg      
Stavanger kommune har psykologer knyttet til helse- og sosialkontor/pleie og omsorg. De ønsker 
elektronisk kommunikasjon med fastleger og sykehus. Kan de sette i gang? 
  
Sykehuset har ingen mulighet for å «styre» dialogmeldinger slik at de kommer til psykolog-
tjenesten. Dialogmeldinger vil følge pasienten og bli tilgjengelige på den sengeposten hvor 
pasienten er innlagt. Det anbefales derfor at man ikke starter denne samhandlingen før 
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adressering eller «merking» av dialogmeldingene gjør det mulig for flere yrkesgrupper å bruke 
denne meldingstypen. Sykehuset har samme utfordring knyttet til «Fysioterapi» og «Ergoterapi» 
og håper at pilotprosjektet for bruk av dialogmeldinger mellom fastlege og sykehus vil gi føringer 
for adressering/bruk av dialogmeldinger. 
 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 

Eventuelt     

Labmeldinger  
Mikrobiologisk avdeling har startet med bredding av elektroniske svar til legekontorer som har 
WinMed3, etter vellykket pilot mot Hinnatrekanten. 
-Foreløpig ingen planer om mikrobiologisvar til andre journaltyper. 
-Arbeidet med å tilrettelegge for elektroniske rekvirering av mikrobiologisvar har startet… 
 
Avdeling for patologi planlegger å starte bedding av elektronisk svar ca november201, usikker 
hvilken journalleverandør vi starter med. 
 

Vedtak/konklusjon:  

Saken ble tatt til orientering. 
 
 

Nest møte er:.17.11.15 kl 09-11 – konferansrom 6. etg internatet SUS. 
 


