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Tema: IKT- fagråd delavtale 9, samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted: Internatet  9.mai 2017  

Til stede: Egil Rasmussen, Sigrund Berge Midbrød, Marianne Skrettingland, Eva 
Tone Fosse, Kjetil Meling, Harald Espetvedt Else Ørstavik Hollund, Ivar 
Terje Solberg, Anne Bjørlykke ( lync)  

 Fraværende:  Hanne Kjersti A Granbakken, Hege Larsen Vuyk, Lillian-Elin Helgø, 

Kopi: Samhandlingsutvalget  

Møternummer  2/17  

Referent:  Else Ørstavik Hollund  

 
 

Nr Saker 

8/17 Referat fra møte 14 februar 2017  
 
Møtereferat godkjennes  
Møteinnkalling godkjennes 
 

9/17 Hva rører seg i hhv kommune- og spesialisthelsetjenesten?  
Egil Rasmussen, kommune: 
«En innbygger – en journal» - Stavanger, Bergen, Haugesund + div kommuner 
rundt Bergen er med i oppstartsmøte 10.mai. RHF er observatør. 
FIA –prosjektet – utvikle en felles infrastuktur for meldingutveksling, legemiddelliste,  
kodeverk og sikkerhet.  
Velferdsteknologi- mye foregår ute i kommunene ift trygghetsalarmenr, digitale 
dørlåser, digitale tilsyn og medisisnk avstandsoppfølging, og forskjellige logistikk 
løsninger.  
 
 
Ivar Terje Solberg, Helse Stavanger: 
Innføring av elektronisk kurve ( Meona) 
Digitalt Mediearkiv  
Alle møter – Vestlandspasienten  
 – innsynslogg for pasienter fra 22 mai  ( pasienten vil kunne se hvem som har ånet 
dokumentene som ligger i spesilaishelsejenestejournalen . Dette inkluderer også 
meldinger sendet inn fra kommunen.  

- Innføring av   «finne frem på sykehuset» -, «innsjekk og betaling» og noe 
interne logistikk  

- Innspill : hvorfor markedsfører HF  Vestlandspasienten? Kommunene og 
fastlegene ønsker  fokus og videreutvikling av Helsenorge.no 

Libra – endring av de interne administrative system 
 
Else Ørstavik Hollund, Helse Stavanger: 
PLO meldinger-  vi har i 2017 fokus på bruken av PLOmeldinger i klinikk for psykisk 
helsevern, og ber kommunene oppfordre sine brukere til å bruke systemet optimalt.  
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Se ellers vedlagte presentasjon  
 

10/17  
 

Arbeidet med Smart City i Stavanger kommune 
Saken utsettes til møtet 29. august 

- Egil inviterer noen fra prosjektet til å komme å presentere.  
11/17  Prosjekt for innføring av labsvar til kommunene ( jfr sak 5/17)  

Anen Bjørlykke: Helse Vest er klar for dette til september 2017  
12/17  Henvisning versjon 1.1: Obligatorisk å motta ifølge referansekatalogen. Når er SUS 

klar til det? 
 Anne Bjørlykke , Regionalt EPJ fagsenter, Helse Vest IKT: 

Henvisning 1.1 jobber vi med. Den krever applikasjonskvittering 1.1 også, og det har 
vi ikke erfaring med. Men vi har begynt å se på dette og mener det skal gå greit å 
innføre mottak av dette. Jeg har ingen dato enda, men vi har planlagt et møte fredag 
for å se mer på dette.  
Det er ikke nødvendigvis like enkelt fra de som sender henvisninger. Jeg vet for 
eksempel at i Infodoc må alle som har samme versjon av Infodoc sende henvisninger 
i samme versjon. Det kan altså ikke styres avhengig av den enkelte mottaker. Så her 
vil nok Infodoc måtte vente til alle kan motta henvisning 1.1 før de går over til denne 
versjonen.  
Jeg er usikker på om dette er en problemstilling hos de andre legekontorjournalene.  
 
Se også punkt 2 på eventuelt, Eva Tone Fosse sin sak om henvisning fra sykehjem .  
 
  

13/17  Røntgensvar: Når vil sykehuset gå over fra å sende EDIFACT til Svarrapport – 
radiologi versjon 1.4? 

  
 Anne Bjørlykke, Regionalt EPJ fagsenter, Helse Vest IKT :  
 Status radiologi i Helse Stavanger:  
 Henvisninger 
 Kan motta røntgenhenvisninger med DES-kryptering fra alle journalsystem Kan 

motta røntgenhenvisninger via IHR-løsning fra Infodoc- og CGM-kontor. Problemer 
med røntgenhenvisninger fra system-x, både pga  venter på at System-x 
tilrettelegger bedre for radiologi og at medilink som er system-x EDI-system ikke 
håndterer både gammel og ny adressering/versjoner )Også problemer med 
gjenkjenning av rekvirenter i Carestream  

 Svar: Kan sende ut røntgensvar til Infodoc-og winmed 3-kontor som er satt opp med 
IHR-løsning for innkommende røntgenhenvisninger.  

Det er også kjørt en pilot på CGM Winmed 2.x som ikke er breddet utover ett 
pilotkontor.  
(Utgående rtg-svar i Helse Stavanger følges ikke opp av Helse Vest IKT.) 
  
Radiologi Stavanger legevakt. Siste status er at kommunen må gjøre noe. 

14 /17 Eventuelt 
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1. Marianne Skrettingland, Sandnes:  
Sandnes kommune har hatt nedetid over lengre tid. Prosedyre er fulgt  - meldt til 
Helse Vest ikt . Men hvordan kan en å de andre som kommunen samhandler  
elektronisk med ?  Kan Helse Vest  videreformidle dette, eller har de en oversikt over 
telefonnummere en kan ringe?  
Svar  ( Anne Bjørlykke) : det fins ingen slik ordning og der er heller ikke en oversikt 
med telefonummere. Men der vil komme en bedre mulighet for å få dette til  når en 
innfører en nasjonal standard for kontakt ( Norsk helsenett) .  

2. Eva Tone Fosse , Time: 
Tidligere har sykehjemsleger kunnet sende henvisninger direkte fra sykehjem og inn 
til SUS og gjeldende avdeling, og fått applikasjonskvittering . Nå er ikke denne 
muligheten tilstede. Hvorfor? 
Svar: Mulig dette handler om bruken av versjon 1.0 og 1.1. Stavanger kommune 
sender med versjon 1.0 og det fungerer.  

3.Sigrun  Berge Midbrød , Egersund :  
Det meldes fra overgangsavdelingen / 2Vest) at innholdet i helseopplysninger og 
utskrivingrapporter er økende mangelfull. En må oppfordre dem til å bruke 
forespørsel for å etterspør mer informasjon.Viss der er direkte avvik, så må det 
meldes på vanlig måte.  

4. Ivar Terje Soberg, Helse Stavanger: 
Viser til brev mottatt fra Stavanger kommuen der sykehuset opppfordres til å dele 
informasjon om forskjellige logistikk. Hva gjør vi med dette?  
Egil Rasmussen mener dette har med Smart City, og en avventer til neste møte ( 
august) der en får en grundigere innføring i hva dette er.  
 
 
Neste møte er 29 august , samme tid og sted. Innkalling er sendt i outlook. 
Saksliste  sendes ut i forkant av møtet.  
 
 
 
 

 
 


