
 

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal – 
Informasjonsbrev juni 2015 
I dette nyhetsbrevet for KomUt Møre og Romsdal for juni 2015 kan du lese om følgende: 
 

 Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien – oppstart Møre og Romsdal 

 Pilotering utskrivningsrapport 

 HsPro, Winmed og jordmortjeneste  

 KomUT-prosjektet, Samveis og nettverk for velferdsteknolgi i Møre og Romsdal 

 Driftsforum mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal (DF-MR) 

 Oppdatert kontaktliste i kommuner og HF 

 Nasjonal Kjernejournal – åpnes og innføres i fylket i høst-15 

 IPLOS og innrapportering over Norsk helsenett 

 Samling for CosDOC-kommuner på Oppdal 8. juni 

 Opphør av utsending av papir i tillegg til E-melding 

 OUS på tjenestebasert adressering – PLO-meldinger 

 Hvilke kommuner skal bytte sertifikat når? 

 Nasjonal varslingstjeneste – en reminder 
 
Vi i KomUT Møre og Romsdal ønsker alle våre samarbeidsparter en riktig god sommer! 
 

________________________________________ 
Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien – oppstart Møre og Romsdal 
Pilotperioden er nå avsluttet og det er skrevet en oppsummering som konkluderer med at PLO-
meldingene også breddes i psykiatritjenesten.  
VIKTIG: oppstartsmøte på Vestnes mandag 31. august. Jeg sender ut egen påmelding etter 
sommerferien, men sett av datoen allerede nå! 
Med utgangspunkt fra tidligere samlinger når psykiatri og meldingsutveksling har vært tema har 
problemstillingene rundt personvern og informasjonssikkerhet blitt diskutert spesielt. 
Oppstart og bruk av PLO-meldinger vil følge de samme rammer og prosedyrer som for somatikken. 
Dette innebærer bl.a. at 4-timersregelen for innsending av innleggelsesrapport også vil gjelder for 
denne tjenesten. Hvordan det praktisk skal organiseres er opp til den enkelte kommune, og vi ber 
kommunene til å avklare rutinene for dette før oppstart i september.  
 

________________________________________ 
Pilotering ny utskrivningsrapport 
I påvente av at vi skal få PLO-meldingen «Utskrivningsrapport» har vi som kjent benyttet meldingen 
«Helseopplysninger oppdatet». Den nye utskrivningsrapporten vil bli testet og pilotert tidlig høst og 
vi vil få en statusgjennomgang av denne meldingen på Vestnes 31. august. Vi håper at dette blir 
vellykket og at vi kan fase ut vår midlertidige rutine. 
 

________________________________________ 
HsPro, Winmed og jordmortjeneste  
Alle kommuner som har HsPro kan som kjent ta i mot basismeldinger. KomUT i Midtnorge har laget 
en anbefaling til kommunene hvilke tjenester som man kan publisere for sin kommune. Vi skiller her 
på tjenester som skal og kan publiseres. Tjenesten «Jordmor» er en kan-tjenesten, men vi kommer til 
å ta opp i KomUT-Midtnorge om dette bør bli en «skal-tjenestene». Signaler fra flere jordmødre i 
kommunene går i den retningen og vi setter dette opp som tema i møtet etter sommerferien. 



Kommunene i Møre og Romsdal som har HsPro har nå publisert tjenesten «Jordmor» og vil snart 
kunnen motta e-meldinger på denne tjenesten. 
Vi har også fått beskjed fra CGM om at Winmed Helsestasjon ikke vil bli breddet med basismeldinger 
før full funksjonalitet for Tjenestebasert adressering er på plass. Når denne versjonen kommer har 
ikke vi fått beskjed om, men vi vet at pilotering av denne løsningen er i gang. 
 
 
 
 

________________________________________ 
KomUT-prosjektet, Samveis og nettverk for velferdsteknolgi i Møre og Romsdal 
På den siste nasjonale samlingen for alle de som jobber i KomUT-prosjektet fikk vi møte de som 
organiserer og kjører prosjektet Samveis i Helsedirektoratet og et tettere samarbeid ble innledet. 
Dette betyr at vi har tilgang til ressurser og informasjon som vil kommune kommunene til nytte ifm 
med informasjon og veiledning på dette området.  
 
Ingen av kommunene i Møre og Romsdal har fått status som pilot-kommunen i det nasjonale 
velferdsteknolgiprogrammet Samveis. For å kompensere for dette har bl.a. Fylkesmannen tatt 
initiativ til å samle de ressurser og miljø som jobber med dette i fylket. En arbeidsgruppe er nedsatt 
med bl.a. representanter fra KomUT. Vi kommer tilbake i neste nyhetsbrev og/eller mer informasjon 
om dette på Vestnes 31. august. Målet er å etablere et nettverk for dette viktige arbeidet i vårt fylke. 
 

________________________________________ 
Driftsforum mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal (DF-MR) 
KomUT får ukentlig problemstillinger som går på rutiner og avtalen rundt den praktiske 
samhandlingen mellom kommunene og HF. Vi har sett behovet lenge, men har nå fått 
klarsignal fra IKT-samarbeidsutvalg å etablere et «Driftsforum mellom kommunene og HF» 
og med oppstart høst -15. Dette skal ikke erstatte de arenaer og møtepunkt som allerede er 
etablert gjennom Samhandlingsavtalen, men komme i tillegg.  
 
 
Mål og mandat blir som følger: 
 

 Sikre at de gode resultater fra KomUT (1) – utvikles og beholdes i fylket 

 Fokusere på god og stabil drift av den elektroniske plattformen mellom 
helseaktørene i Møre og Romsdal 

 Sikre effektiv, sikker og etisk forsvarlig elektronisk informasjons- og meldings-
utveksling ihht til vedtatt meldingslogistikk  

 Utføre noen de praktiske oppfølgings oppgavene i Samhandlingsavtalens - delavtale 
9, «Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk samhandling» 

 Være arena for avklaringer knyttet til rutiner, oppfølging  
og faglig innhold i elektronisk samhandling 

 Ad-hoc organisert – avvikles når hensikten er oppfylt 
 
DF-MR oppnevnes som en arbeidsgruppe underlagt «IKT Arbeidsutvalg Møre og Romsdal» 
initialt for perioden august 2015 til august 2016. Arbeidet i DF-MR evalueres juni 2016. 
Representasjon i DF-MR må sikre bredde i kompetansesammensetning, slik at både teknisk 
og helsefaglig kompetanse innen elektronisk samhandling er ivaretatt. Det kan også kalles 
inn personer fra andre fagmiljø etter behov. 



 

 Fra Helse Møre og Romsdal: 
o Samhandlingssjef HMR Britt Valderhaug Tyrholm  
o IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik, Fagavdelinga HMR 
o Spl/Ikt – konsulent Betzy Elgsaas - EPJ Fagavdelinga HMR IKT-seksjon  

 2 representanter fra hvert IKT-samarbeid i: 
o 7-stjerna 
o E-kommune Sunnmøre 
o ROR 
o IKT-Orkide 

 E-helserådgiver og  Ikt-Orkide/prosjektleder KOMUT Møre og Romsdal Atle Betten 
leder DF-MR 

 
Kriteriene er at alle 3 fagsystem på kommunale side skal være representert, vider store og små 
kommuner samt at de fire IKT-samarbeid. Det er kommet inn forslag på kandidater. Disse vil bli 
kontaktet og en samlet oversikt vil bli presentert i neste nyhetsbrev. Det vil bli orientert om denne 
saken også på Vestnes 31. august. 
 
 
 

________________________________________ 
Oppdatert kontaktliste i kommuner og HF 
Både kommunene og HF har etterlyst en oppdatert kontaktliste. Denne er nå revidert og er ferdig til 
utsendelse. Denne blir viktig ifm med utskrivelse fra HF til kommune og ved feilsending av meldinger.  
 
________________________________________ 
Nasjonal Kjernejournal – åpnes og innføres i fylket i høst -15 
Nasjonal Kjernejournal åpnes for alle innbyggere i fylket 15. august og tas praktisk i bruk ut over 
høsten etter at opplæring er gjennomført blant leger og annet helsepersonell i og utenfor sykehus. 
Parallelt med innføring av KJ starte HF også med E-resept. Dette betyr at informasjonen om 
legemidler i KJ blir med utfyllende og kommer raskere inn i Reseptformidleren som KJ henter sin 
legemiddel-liste fra.  
Også de kommunale EPJ skulle ha hatt adgang til å bruke KJ. Dette er det ingen direkte planer om, 
men er en problemstilling som dere kommuner bør ta opp med deres respektive leverandør. Også vi i 
KomUT vil ta opp denne problemstillingen i de sammenhenger hvor vi møter de ulike EPJ-
leverandørene. Tilgang til KJ fra kommunal EPJ kunne ha vært brukt bl.a. til samstemming av 
legemiddellisten. 
 

________________________________________ 
IPLOS og innrapportering over Norsk helsenett 
Innlevering av IPLOS-data skal etter direkte fra EPJ via Norsk helsenett. Det foregår nå testing og 
utprøving av denne løsningen og erfaringene så langt er lovende. Målet er at dette skal bli 
obligatorisk for alle kommuner fom 2016, dvs ved innsending av IPLOS-data for 2015. 
Jan Morten Dale er med i en nasjonal gruppe som jobber med denne saken og han vil orientere med 
om dette herunder framdrift på Vestnes. 
  
 
 
 

 



________________________________________ 
Samling for CosDOC-kommuner på Oppdal 8. juni 
Som kjent har vi 5 CosDOC-kommuner i Midt-Norge, og 3 av disse er i vårt fylke. Disse har dannet et 
eget nettverk som møtes jevnlig og med Elin Skjegstad fra Vestnes kommune som nettverksleder og 
KomUT-representant. Nettverket hadde samling på Oppdal 8. juni hvor felles utfordringer ble 
diskutert og løst. 

 
________________________________________ 
Opphør av utsending av papir i tillegg til E-melding 
Som kjent mottar de fleste kommuner papirkopi av basismeldingene vi mottar elektronisk. Dette 
opplever som et merarbeid både i kommunene og HF. Det er derfor ønskelig å kunne kutte papirkopi 
av disse meldingene så raskt som mulig. Det ble gjort et initiativ fra HF på dette før sommeren, men 
ble utsatt til over sommerferien. Årsaken til dette er at det må lages en avtale på dette mellom den 
enkelte kommune og HF og evt en sjekkliste som må ligge til grunn for avtalen. Dere vil dere få høre 
mer om dette til høsten, men målet er at papirkopien kuttes så snart disse problemstillingene er 
avklart. 
 
________________________________________ 
OUS på tjenestebasert adressering – PLO-meldinger 
OUS har i disse dager sendt ut en e-post med et brev datert 22.06.15 til kommunene hvor de 
inviterer til kommunikasjon. Vi oppfordrer kommunene til å følge opp dette og legge OUS som 
kommunikasjonspart etter de retningslinjer som framkommer i brevet. 
NB: Husk at de bruker annen nasjonal testpasient enn Line Danser! 
 
________________________________________ 
Hvilke kommuner skal bytte sertifikat når? 
Sunndal 27.06.2015 

Smøla 17.07.2015 

Averøy 24.07.2015 

Tingvoll 28.08.2015 

Skodje 06.09.2015 

Rauma 22.10.2015 

Molde 07.11.2015 

Haram 12.11.2015 

Sula 01.12.2015 

Ørskog 20.12.2015 

 
________________________________________ 
Nasjonal varslingstjeneste – en reminder 
 
(Kopi av brev sendt til kommunene)  
Norsk Helsenett SF (NHN) eier og drifter et kommunikasjonsnett for helse- og sosialsektoren 
i Norge, kalt helsenettet. Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i 
helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og 
pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. I 2014 ble det sendt 158.664.111 unike 
medisinske meldinger over helsenettet. 
 
Da kommunen din bestilte tilknytning til helsenettet, fikk vi kontaktinformasjon knyttet til enkelte 
personer, med ulike roller og ansvar. Disse skulle varsles ved behov. 



Ved nedetid eller feil i EDI tjenesten til Norsk helsenett, har vi møtt på utfordringer. Spesielt når 
mottak av slike varsler er knyttet til enkelt personer. Vi opplever at en del adresser ikke lenger er i 
bruk, og at informasjonen i mange tilfeller ikke når frem til kommunen.   
Denne utfordringen kan la seg løse dersom kommunene velger en generell adresse, uavhengig av 
person. I vår dialog med kommunene, i det nasjonale prosjektet KomUT, 2015-20171 har man i 
felleskap blitt enig om at kommunene bør ha følgende kontaktadresse mot NHN 
meldingsansvarlig@......kommune.no. 
 
Der hvor det er hensiktsmessig bør kommunen vurdere å oppgi et telefonnummer (vakttelefon) som 
kan motta det samme varselet. 
For å melde inn din kommunes adresse og eventuelle telefonnummer, kan du enten ta kontakt med 
kundesenteret i NHN (telefon 02017 eller e-post kundesenter@nhn.no) eller til kommunene i 
KomUT prosjektet. Disse finner du på vår nettside: https://www.nhn.no/oppgaver-og-
prosjekter/digital-samhandling/Sider/Prosjekter/Kommunal-utbredelse.aspx 
Norsk Helsenett håper med dette tiltaket at din kommune skal være bedre orientert om eventuelle 
feil på vår tjeneste EDI.  1https://www.nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Sider/Prosjekter/Kommunal-utbredelse.aspx 

Skulle det være behov for ytterligere informasjon knyttet til EDI varslingen, så kan dere ta kontakt 
med Heidi Slagsvold; heidi.slagsvold@nhn.no 
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