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STAVANGER KOMMUNE 

Mandat 

IKT Samhandlingsgruppe skal følge opp delavtale 9 i 

praksis, vurdere og bidra til at avtalen fungerer. 

Gruppen skal gi innspill til Samhandlingsutvalget 

dersom det er behov for endringer. IKT 

Samhandlingsgruppe skal alltid være representert når 

Samhandlingsutvalget behandler saker som berører 

IKT og/eller elektronisk samhandling. Gruppen blir 

selv enig om arbeidsform. 



STAVANGER KOMMUNE 

Gruppens sammensetning og 

struktur 

 
■ IKT Samhandlingsgruppe er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4.  

■ Deltakere: 

■ Kommuner: 

■ Ryfylke  (Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand, Rennesøy) 

■ Dalane (Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim) 

■ Stavanger (Stavanger) 

■ Sandnes (Sandnes) 

■ Jæren (Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Sola, Kvitsøy) 

■ Helseforetaket representeres med 5 representanter 

■ PKO 

■ Tillitsvalgte deltar når saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde 
behandles. 

■ Leder for gruppen melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når noen går ut fra 
gruppen og det er behov for nye kandidater. Gruppen velger internt leder og sekretær. 
 



STAVANGER KOMMUNE 

Medlemmer 
Navn Organisasjon Rolle Representerer  

Egil Rasmussen Stavanger kommune Leder Stavanger, 

Ove Nordstokke Helse Stavanger Sekretær HF-IKT 

Eva Tone Fosse Time kommune Medlem Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Sola, Kvitsøy 

Harald Espetvedt Strand kommune Medlem Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand, Rennesøy + 

kommune-IKT 

Inger Hjørdis 

Bleskestad 

Helse Stavanger Medlem Sykehuslegene 

Kjetil Meling Hetta Helse Stavanger -. PKO Medlem Fastlegene 

Sigrund Berge Midbrød Eigersund kommune Medlem Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal,  

Trine L Vos Sandnes kommune Medlem Sandnes 

Else Ørstavik Hollund Helse Stavanger Medlem Sykepleiere HF 

Gunn Marit Jørpeland 

Barstad 

Helse Stavanger Medlem HF-IKT: basismeldinger 

Margrethe Sunde Helse Stavanger Medlem HF-IKT: PLO-meldinger 



Saker gruppen har 
behandlet i 2014 



STAVANGER KOMMUNE 

Vestlandsløftet og utbredelse av 

PLO-meldinger til alle kommuner. 

■ 2 av 18 kommuner ikke i gang med 

meldingsutveksling med fastleger 

■ 1 av 18 kommuner ikke i gang med 

meldingsutveksling med helseforetak 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Utbredelse av basis-meldinger 

■ Omfatter epikriser, henvisninger, rekvisisjoner og svar-
rapporter 

■ Svar-rapporter er avgjørende for kvaliteten på 
kommunenes helsetjeneste i institusjon 

■ Det har tatt lang tid å få akseptable og godkjente 
meldinger fra labsystemene 

■ Adressering av meldinger fra Dips etter nasjonal 
standard er i test 

■ Omtrent alle legekontor har epikrise og henvisning 

■ Startet utbredelse av labsvar og rekvirering IHR til 
legekontor 

■ Epikrise i produksjon mot Stavanger kommune PLO 



STAVANGER KOMMUNE 

Rutine for avviksmelding 

■ Elektronisk melding fra journal til journal er en enkel 

løsning for å kommunisere avvik 

■ Problem at kvalitetssystemet på sykehuset ikke kan 

kommunisere elektronisk, dette gjør at en får papir-

rutiner og dobbeltregistrering 



STAVANGER KOMMUNE 

IHR – interaktiv henvisning og 

rekvisisjon 

■ Løsning som utbres til legekontor – integrasjon inn i 

legenes system på ca 50 av 150 legekontor 

■ Prosjektet har tatt høyde for tilsvarende spredning 

til kommunenes sykehjemsleger, dette er det nå 

grepet fatt i. Integrasjon i PLO-systemene må 

forventes å ta noe tid. 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Nasjonal kjernejournal 

■ Nasjonal kjernejournal er i produksjon i Helse 

Stavangers område 

■ Pr 1.3.2015 ble det opprettet kjernejournal for 

øvrige innbyggere i helseregionen 



STAVANGER KOMMUNE 

Meldingsutveksling med fysio- og 

ergoterapi 

■ Stavanger har mottatt rapporter/epikriser til disse 

tjenestene siden 2004 

■ Det er nå åpnet for å ta i bruk epikrisemeldinger fra 

SUS til fysio/ergo i kommuner som har PLO-system 

som er godkjent for mottak av epikrise. 



STAVANGER KOMMUNE 

Meldingsutveksling med 

helsestasjon 

■ Stavanger har fått epikriser en del år, men uten 

applikasjonskvittering 

■ SUS går sannsynligvis over til papir fra 1.9.2015 

hvis helsestasjonssystemet ikke sender 

applikasjonskvittering 



STAVANGER KOMMUNE 

Meldingsutveksling med psyk 

■ Diskutert diverse ganger i gruppen 

■ Ønskes av kommunene 

■ Testes nå mellom Helse Fonna og Stavanger 

kommune (testmiljø) med intensjon om bredding i 

regionen 



STAVANGER KOMMUNE 

Velferdsteknologi 

■ Diskutert i gruppen 

■ Viktig område for samordning mellom helseforetak 

og kommuner 



STAVANGER KOMMUNE 

Andre tiltak 

■ eResept – tatt i bruk av SUS i 2014 

■ Dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger – i 

pilot i Bergen 

■ Vestlandspasienten – sykehusets timeavtaler på 

internett publisert på helsenorge.no 



STAVANGER KOMMUNE 

Anbefalinger 

■ Viktig å utbre sending av epikrise og labsvar til 
kommunene, både PLO og helsestasjon 

■ Psykiatrien må med i den elektroniske 
samhandlingskjeden med kommunene 

■ Det er viktig å komme i gang med akutthenvisning 
fra kommunene til SUS 

■ Krav til responstid ved meldingsutveksling bør 
samordnes nasjonalt 

■ Velferdsteknologi bør eksplisitt inn i mandatet til 
samhandlingsgruppen 


