
KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal – 

Informasjonsbrev pr september 2015 

Det er fortsatt stor aktivitet og mange «baller» i lufta både på vår lokale arena her i fylket, men også 
regionalt og nasjonalt som vil påvirke vårt arbeid samme med dere i kommunene. I dette 
nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende: 
 

 Driftsforum Møre og Romsdal med oppstartsmøte på Vestnes  

 Innføring av PLO-meldinger innen psykiatrien 

 De siste legekontorene i kommunikasjon med kommunene 

 Arbeidsgruppe fødselsepikrise 

 Avvikling av papirkopi av epikriser og labsvar 

 KAD – oppstart kommunikasjon med bruk av E-meldinger 

 Prosjekt «Kvalitet i EPJ» -  

 Ny utskrivningsrapport – implementering i høst  

 Samhandling mellom kommuner og HF – viktige rutineendringer for epikrise 

 KomUT: rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknologi i kommunene 

 Ny forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og referansekatalogen 

 PLO 2.0 – Revisjon og høring 

 KJ – Status og videre framdrift 
 

 
 
_____________________________________ 

 
Driftsforum Møre og Romsdal med oppstartsmøte på Vestnes  
I mandatet for KomUT-2 (2015-2017) står det bl.a. følgende: «..følge opp elektronisk samhandling – 
nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner».  
 
Dette innebærer i praksis at de meldingstypene vi ble ferdige med i KomUT1 (basis- og PLO-
meldinger)  nå skal overleveres forvaltning, dvs inn i de ordinære driftsorganisasjonene i kommunene 
og HF.  Men vi ser at daglig samhandling fortsatt er utfordrende, og som et svar/strategi på dette har 
vi valgt å etablere en møtearena mellom kommunene og HF kalt «Driftsforum Møre og Romsdal med 
bred representasjon fra små og store kommuner, IKT-samarbeid, HF, ulike fagsystem mv.  
 
De som møter i DF-MR er: 
 
Fra kommunene: 

• Evelyn Haram Larsen – «Syvstjerna og KomUT» 
• Ann Elin M. Myklebust – Ålesund kommune 
• Anita Kjersheim – Sykkylven kommune 
• Elin Skjegstad – Vestnes kommune og KomUT 
• May Grete Gridset – Rauma kommune 
• Jan Morten Dale – Fræna kommune og KomUT 
• Cecilie Tennøy – Gjemnes kommune 
• Anne Jorunn Nordskag – Averøy kommune 

 
Fra HF: 



• Samhandlingssjef HMR Britt Valderhaug Tyrholm  
• IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik, Fagavdelinga HMR 
• Spl/Ikt – konsulent Betzy Elgsaas - EPJ Fagavdelinga HMR IKT seksjon  

 
 
Mandatet til DF-MR er bl.a. å  
 
• 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 meldingsutveksling 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 
 
Gruppen hadde oppstartsmøte på Vestnes 29.09.15 hvor planene for det videre arbeidet i DF-MR ble 
utarbeidet. Kommunene, de ulike IKT-samarbeid mv. vil få tilsendt referat 
_____________________________________ 
 

Innføring av PLO-meldinger innen psykiatrien 
Etter noen mindre utfordringer i oppstartsfasen er nå prosjektet godt i gang. 
Etter hvert som de ulike psykiatriske avdelinger innen HF på Sunnmøre nå får opplæring vil 
meldingslogistikken mellom aktørene i hele fylket gradvis øke.  
Vi kommer tilbake med en statusrapport i neste nyhetsbrev. 
 
_____________________________________ 
 

Siste legekontorer i kommunikasjon med kommunene 
Pga av et skifte av EPJ-leverandør mv. er nå de 4 siste legekontorene i fylket også kommet opp og er i 
elektronisk samhandling med sine kommuner. Da er nok en milepæl nådd i KomUT-prosjektet ved at 
alle 260 av fylkes fastleger nå er i E-kommunikasjon med sine respektive kommuner. 
 
____________________________________ 
 

Arbeidsgruppe fødselsepikrise 
Våre kommuner som kan ta i mot E-meldinger fra fødeavdelinger, dvs de kommunene som 
har HsPro, har lenge etterlyst å få tilsendt fødselsmeldingen elektronisk. Dette arbeidet har 
vært satt utsatt i påvente av en nasjonal standard på denne meldingen.  
Nå er det kommer signaler fra det nasjonale prioriteringsutvalget (NUIT) at denne meldingen 
ikke vil bli prioritert utviklet med det første, og at et er opp til regionene å se på evt 
mellomløsninger i påvente av dette. KomUT-MidtNorge har diskutert saken og satt ned en 
hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal vurdere mulige løsninger. Arbeidsgruppen ledes 
av rådgiver Bente Bredholt i Hemit. Vi følger opp i senere nyhetsbrev med status i dette 
arbeidet. 
 
 
 
 



____________________________________ 
 

Prosjekt «Kvalitet i EPJ» -  
 
KomUT-prosjektet nasjonalt har i sitt mandat at vi skal jobbe for dokumentasjonskvalitet i 

EPJ og spesielt rundt meldingsflyt. Det er etablert en nasjonal arbeidsgruppe hvor vi 

deltakere fra kommuner inngår. Fra oss i Møre og Romsdal deltar Elin Skjegstad fra Vestnes 

kommune 

 
____________________________________ 
 

Avvikling av papirkopi på epikriser og labsvar 
Ifm med utsending av epikriser og labsvar kommer det, til de fleste kommer, en papirkopi i 
tillegg. Dette resulterer i mye merarbeid både for HF og kommunene. I løpet av høsten vil 
denne ordningen avvikles og en plan på dette er under utarbeidelse, men før dette gjøres 
må en del formalia mellom partene være i orden. 
 
Å avvikle papir er en krevende øvelse, og det er mange elementer som skal være på plass av 
både teknologisk og organisatorisk karakter. For å lette virksomhetenes arbeid med å avvikle 
papir er det utarbeidet et eget dokument som beskriver nødvendige forutsetninger og tiltak, 
«Sjekkliste for avvikling av papir» Dokumentet finnes også på nett: www.nhn.no 
 
For å avvikle papir må det være sikkerhet for at alle virksomheter behandler helse- og 
personopplysninger i henhold til en hver tid gjeldende regelverk. Dokumentet inneholder 
beskrivelse av hvem som til en hver tid har ansvar for sikkerheten i samhandlingskjeden, hva 
den enkelte virksomhet har ansvar for, og hva den enkelte virksomhet har forpliktet seg til 
ved bruk av Norsk Helsenett. Før denne ordningen kan tre i kraft må kommunene signere en 
avtale med HF på hvilke tjenester som skal være papirløs. Dere vil få mer informasjon om 
dette i en egen mail innen kort tid. 
 
___________________________________ 

 
KAD – oppstart kommunikasjon med bruk av E-meldinger 
Kommunene Kristianauns, Tingvoll, Gjemnes og Averøy samarbeider om interkommunal 
KAD. Kommunene har nå utarbeidet rutiner for bruk av E-meldinger i sin pasientlogistikk. 
Kontaktperson for dette prosjektet er Sylvi Kristensen – Kristiansund kommune 
Sylvi.Kristensen@kristiansund.kommune.no 
 
 
 
 
____________________________________ 
 

Ny utskrivningsrapport – implementering i høst  
Endelig!! Nå kommer snart den etterlengtede «Utskrivningsrapporten» som skal erstatte 
«Helseopplysninger oppdatert». Denne er nå i test og planen er at denne skal tas i bruk i 
ordinært «trafikk» november/desember.  

http://www.nhn.no/
mailto:Sylvi.Kristensen@kristiansund.kommune.no


 
____________________________________ 

 
Samhandling mellom kommuner og HF – viktige rutineendringer for epikrise 
 
Det er sendt en presisering fra fagdirektør om adressering av epikriser, kortversjon her. 
Epikrise skal ALLTID til fastlege.  
o Når pasienten har hjemmesykepleie mv, KOPI til Sykepleietjenesten Pleie og omsorg. 
o Når pasienten ligger på sykehjem, KOPI til Legetjenesten Pleie og omsorg  

 
I samarbeidsavtalen forplikter HF seg på at epikrise skal følge pasienten når han utskrives fra 
HF. I HMR sitt svar til Fylkesmannen etter tilsyn i år har en kommunisert at epikrise 
utskrivningsdag er en målsetting. Dette forsterkes av Helsedirektoratets veileder for 
elektronisk epikrise. Dette innebærer at epikrisen ikke må sendes senere enn at nødvendig 
oppfølgning kan settes i verk. Dette vil gjøre det mulig at informasjon bl.a. om pasientens 
legemiddelliste og andre viktige oppfølginger kan være for både sykepleietjenesten og 
legetjenesten i kommunen før pasienten kommer hjem.  
 
Prosessen for å implementere og følge opp denne prosedyren internt i sykehusene er iverksatt og HF  

ønsker at kommunene melder avvik når epikrisen ikkje følger pasienten. Nytt skjema og rutine er lagt 

ut på HF si intranettside. http://www.helse-mr.no/  

Avviksprosedyre ligg her: 

http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Samhandling/Prosedyre-for-melding-og-handtering-av-avvik-
mellom-kommunenene-og-helseforetaket/124360/ 
 
Det poengteres også fra HF at dette er et arbeidsmål like mye som en forpliktelse, det er en lang 
prosess som involverer en og en forfatter, ingen tror at dette er ordnet i en håndvending.  
_____________________________________ 

 
KomUT: rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknologi i kommunene 
Atle Betten deltok på Hdir sin samling på Lillestrøm den 21. og 22. september. Her fikk vi en 
oppdatert status på planene videre framover når det gjelder Velferdsteknolgi. KomUT har en 
viktig rolle også her og oppdraget til KomUT var som følger: «Bidra til overgangen fra analog 
til digital plattform for trygghetsalarmer i kommunene». I KomUT-prosjektet jobbes det nå 
sammen med Samveis – det nasjonale velferdsteknolgi prosjektet, å konkretisere ut vårt 
mandat og oppgave på kort sikt. KomUT vil også samarbeide med de andre fagmiljøene i 
fylkes som jobber med dette området. Disse er ALV – Møre og Romsdal, Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De vil etter hvert 
komme en oppstilling og presisering på «hvem som gjør hva» i dette samarbeidet. Inntil 
denne kommer kan dere ta kontakt med Atle Betten for nærmere avklaringer. 
 
Det vil også i nærmeste framtid komme en kartleggingsundersøkelse hvor målsettingen er å 
få en oversikt over behov på dette området og hva som er på gang av prosjekter innen 
velferdsteknolgi mv 
 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/prosjekt/meldingloftet/Dokumenter/Adressering/IS-1922%20Bruk%20av%20elektronisk%20henvisning%20og%20epikrise%20for%20allmennleger%20og%20helsepersonell%20i%20spesialisthelsetjenesten.pdf
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/prosjekt/meldingloftet/Dokumenter/Adressering/IS-1922%20Bruk%20av%20elektronisk%20henvisning%20og%20epikrise%20for%20allmennleger%20og%20helsepersonell%20i%20spesialisthelsetjenesten.pdf
http://www.helse-mr.no/
http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Samhandling/Prosedyre-for-melding-og-handtering-av-avvik-mellom-kommunenene-og-helseforetaket/124360/
http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Samhandling/Prosedyre-for-melding-og-handtering-av-avvik-mellom-kommunenene-og-helseforetaket/124360/


Ellers vil vi allerede nå framsnakke KS sitt nye «Veikart for tjenesteinnovasjon-
velferdsteknologi» i regi av KS. Her har man laget konkrete verktøy, maler og veiledning for de 
ulike fasene i en innovasjonsprosess. Gå inn på lenken under og les videre: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/innovasjonsverktoy/Veikart-for-

velferdsteknologi/ 

_____________________________________ 
 

Ny forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og referansekatalogen 
 
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten ble vedtatt 1. juli 2015, med ikrafttredelse 

1. september 2015.  Her framkommer det krav om bruk av felles standarder ved utveksling av 

elektronisk informasjon. Forskriften stiller krav om at: 

• Virksomhetene skal føre pasientjournal elektronisk,  

• Skal ta i bruk standardisert funksjonalitet ved utveksling av elektroniske meldinger.  

• Videre stilles det krav til virksomhetene om å ha oppdatert elektronisk adresse i 

Adresseregisteret i Norsk Helsenett SF.   

Det er utarbeidet et forslag til en referansekatalog (ute på høring) som skal hjelpe virksomheter i 

helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører til å få oversikt over hvilke e-helsestandarder og 

andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig 

myndighet. Den ligger her:  

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen 

Referansekatalogen formål er at denne skal bidra til økt standardisering, brukes om styringsverktøy, 

og benyttes i anskaffelser og bidra til oversikt. 

___________________________________ 

 

PLO 2.0 – Revisjon og høring 
En omfattende revisjon av PLO-meldingene er nå gjennomført og sendt ut på høring til bl.a. 
kommunene som benytter disse meldingene Under framkommer bakgrunnen og ønsket for 
revisjonen og målene man vil oppnå. PLO 2.o er gitt prioritert av NUIT  
 
De viktigste endringene kan man oppsummere til: 
 

 Forenkling bl.a. med «tagging» 

 Mer automatikk i bruk av de ulike meldingene 

 Utvidet bruk, bruk av meldinger i poliklinikk og nye tjenester som KAD mv 
 
Les mer om dette ved å følge vedlagte link: https://ehelse.no/Sider/horing_plo20.aspx 
 
KomUT-prosjektet er involvert i dette arbeidet på ulike nivå. 
 
 
 
 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/innovasjonsverktoy/Veikart-for-velferdsteknologi/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/innovasjonsverktoy/Veikart-for-velferdsteknologi/
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen
https://ehelse.no/Sider/horing_plo20.aspx


Sitat fra høringsbrevet med frist 30. oktober 
Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) som benyttes for elektronisk kommunikasjon 
mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og helseforetak ble utviklet i 
perioden 2006 – 2010. Versjon 1.5 ble satt i drift i 2011.  
PLO-meldingene ble våren 2012 revidert for å understøtte eksplisitte krav i 
samhandlingsreformen (versjon 1.6). Meldingene har stor utbredelse og nær alle landets 
kommuner har i dag tatt meldingene i bruk.  
PLO-meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har 
vært bygd rundt pasienten sin innleggelse og utskrivelse fra HF. Det gjelder spesielt 
Innleggelsesrapporten (fra kommune til HF) og Utskrivningsrapporten (fra HF til kommune).  
Pasientforløp endres, pasienter har kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, pasienter 
behandles i økende grad poliklinisk eller får dagtilbud. Det etableres nye organisatoriske 
samhandlingsformer som for eksempel interkommunale sykehjemsplasser, kommunal akutt 
døgnenheter (KAD, som alle kommuner skal gi et tilbud om innen 1.1.2016), intermediære 
sengeplasser som finansieres i fellesskap av kommuner og spesialisthelsetjenesten.  
Sektoren har i 2013 meldt inn behov for endringer og videreutvikling av meldingene. Fra et 

myndighetsperspektiv er det ikke ønskelig at det skal utvikles flere PLO meldinger. PLO 

meldingene skal tilpasses et større bruksområde og harmoniseres for å imøtekomme nye 

måter å organisere helsehjelp til pasienter. Tiltaket er prioritert av NUIT. 

___________________________________ 

 

KJ – Status og videre framdrift 
Nasjonal Kjernejournal ble som kjent åpnet for innbyggerne i Møre og Romsdal 15. august i 
år. KomUT-Prosjektet jobber sammen med Helsedirektoratet med innføringen av KJ i vårt 
fylke. Ca 95% av alle fastlegene i fylket har fått direkte informasjon av prosjektleder Atle 
Betten enten på lokale samlinger eller ved møte med fastlegen på de respektive legekontor. 
Vi ser allerede nå at ca 25% av legekontorene nå er påkoblet (13 av 53). Det som nå skjer 
videre i prosjektet er at KomUT tar kontakt med teknikere for de ulike legekontor for sjekk 
og verifisering av teknisk oppkobling. I medio november inviteres alle fastlegene til 
opplæring i bruk av KJ og da spesielt innleggelse av «Kritisk informasjon». 
 
 


