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Tema: IKT- fagråd delavtale 9, samhandlingsgruppe 

Dato/Tid/Sted
: 

Internatet 14.2.17 kl 09- 10:45 

Til stede: Sigrund Berge Midbrød, Marianne Skrettingland, Eva Tone Fosse, 
Kjetil Meling, Else Ørstavik Hollund, Hanne Kjersti A Granbakken, 
Ivar Terje Solberg, Hege Larsen Vuyk, Lillian-Elin Helgø, Anne 
Bjørlykke ( lync)  

 Fraværende:  Harald Espetvedt 

Kopi: Samhandlingsutvalget  

Referent:  Else Ørstavik Hollund  

 
 

Nr Saker 

1/17 Referat fra møte 13.12.2016 
Til referat 13.12.16 : Sigrun Berge Midbrød var ikke tilstede 
Møtereferat godkjennes med merknad 
Møteinnkalling godkjennes 

2/17 Gruppens sammensetning og struktur ( jfr sak 54/16) 
Fra overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og 
kommunene vedr regioninndeling ( kopi fra mandatet). 
 

 
 
Saken tas til orientering. 

3/17 Strategi ift IKT samarbeid mellom SUS og kommunene 
Fokus både i kommunen og spesialisthelsetjenesten : 
              «En innbygger – en journal» 
 
Sett fra kommunesiden: Egil Rasmussen 
Områder som vektlegges 

-Dialogmelding sykehus og fastlege,- labratoriesvar,- ønsker medi-
arkiv ( rtg bilder m.m.), 
-utvikling av standarder  
-Hvordan få til en bedre elektronisk samhandling til beste for 
pasienten?  
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-Kommunene ser lite flyt av pasienter mellom kommunene. 
-En venter på en nasjonal medisinliste. Dette er viktig. 
-Et mediearkiv for sykehjemslegene er et behov/ønske. 
-arbeidet som gjøres i Helse Vest og i Helse Midt for å implemtere 
"En Innbygger – en Journal" er viktig. 
-samtidig må vi ha fokus på tiltak som er enkle/raske å 
implementere, mens vi venter på framtidige løsninger. 
  

Sett fra sykehussiden: Ivar Terje Solberg ( se vedlagte presentasjon)  
Hva kan vi få til pr i dag? En rapport om hva som ønskes av nye løsninger 
skal utarbeides. 
Mange fragmenterte ordninger  

- Meldingsløftet 
- Dialogmeldinger sykehus – lege   
- Interaktiv henvisning  
- Diverse punktløsninger , Helse@hjemme, DiaFoto, div video etc. 

Vedlegg til dialogmeldinger er særs viktig. Er i testing. Må avklare hvilke 
formater og  fil størrelser som kan benyttes. Å sikre rett lagring  er viktig.  
 
Punktløsninger som ikke er integrert med journaler i primær- og 
spesialisthelsetjenesten er uheldig. Vedlegg til dialogmeldinger og 
henvisninger ser en på som en mulighet til å unngå spesialløsnnger for 
bestemte formål.  
 
Fokus på å få til bedre elektronisk samhandling til beste for pasienten må 
være det senrale. 
 
Forslag om at vi på de neste møtene har en kort gjennomgang av hva som 
«rører seg» i kommunehelsetjenesten og spesialisthelstjenesten.  
 
Saken tas til orientering 

4/17   Status for innføring av dialogmelding mellom sykehuslege og 
fastlege 

  
 Anne Bjørlykke;Helse Vest er første region som tar dette i bruk . Ny 

prosjektleder for innføringe er identifisert.  Jæren DPS er med. Teknisk er 
løsningene på plass.  Arbeidet er i gang og det utarbeides veiledninger. 
Oppstart 7 . mars mot alle fastleger.  

 Hege Larsen Vuyk :Helse Stavanger velger å bruke samme 
henvisningsgrupper som eksisterer pr i dag.  

 Meldingsflyt inn : fastlege – henvisningskontor – lege SUS. 
 Meldingsflyt  ut: Lege SUS –> henvisningskontor –> fastlege.( evt direkte 

svar til lege som har sendt melding inn).  
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 ENDRING etter møtet : Oppstart SUS ca 21. mars.( ref kommentar)   

Saken tas til orientering  
5/17 Overgang til Norsk laboratoriekodeverk 

Vi har fått signaler om at overgang til nytt kodeverk er ytterligere utsatt, 
med horisont ut 2017. Fra 1.1.18 må nytt kodeverk være på plass, da det 
vil være et krav for at sykehuslaboratoriet skal får refusjon fra Helfo.  
Når vil Helse Vest ta i bruk denne ordningen?  
 
Anne Bjørlykke: Kobling mellom gammelt og nytt kodeverk er ikke 
optimal, og derfor holdes ordningen noe tilbake. Skal kjøre pilot med 
Betanien og Haraldsplass.  Avklaring av behovet for signering av lab svar i 
pleie og omsorgssystemene  må være plass.  
Prosjektlederen for prosjektet for labsvar til PLO-løsninger i kommunene 
heter Gunn Anita Skjulhaug. 
Prosjektlederen for innføring av nasjonalt labkodeverk i Helse Vest heter 
Gerhard Lund-Furnes.  
 

Saken tas til orientering  
6/17 Elektronisk tilbakemelding på henvisning 

Pr i dag sendes tilbakemelding på papir til fastlege.  
 
Anne Bjørlykke; ny modul må på plass i DIPS. Usikker på hvor stor 
arbeidsmengde dette utgjør.  
Må vurdere om en det kan gjøres i forvaltning eller om det må prosjekt 
organiseres.  
 

 Jfr eventueltsak 1 fra forrige møte. 

7/17 Eventuelt 
1. Gjennomgang av Fagrådets skriftlige rapport til 

Samarbeidsutvalget  ( møte 29.mars 2017) . Oppdatert 
presentasjon sendes med møtereferat. Egil sender til 
Samhandlingsutvalget.  

2. Stavanger kommune er aktiv i Smart City. Fagrådet ønsker en 
presentasjon av dette arbeidet  på neste møte. 
 

3. Rydding i DIPS – Sandnes kommune har mottatt meldinger på 
pasienter som er døde; utskrivet for lenge siden. Kan være som 
følge at noen slutter, eller at en rydder i arbeidsoppgavene sine. 
Skaper mye frustrasjon og ekstra arbeid nå kommunen mottar 
meldinger som er mange måneder gamle.  
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       4.   Rogaland A-seenter skal innfør DIPS. 
  
Neste møte er 9.mai 2017. Internatbygget 6 etasje.  

  

 
 


