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___________________________________ 

 
Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal  
DF-MR har kommet godt i gang med sine møter og arrangerer sitt tredje møte 2.11.15 
Hvilke saker jobber vi med i DF-MR? 
 
Det har vært mye fokus på rutiner ut fra HF vedr epikriser, og målsettingene til HF ble gjort 
kjent i siste nyhetsbrev, men som vi også gjentar i dette nyhetsbrevet – se under. 
Ut over dette har kommunikasjon fra Fysio/Ergoterapi på HF til Fysio/Ergoterapi i 
kommunene samt kommunikasjon fra poliklinikkene til kommunene vært diskutert. Etter at 
meldingsutvekslingen i psykiatrien er kommet godt i gang kommer nok dette til å bli det 
neste prosjektet vi starter tidlig i 2016.  
Videre er det også diskutert en del rundt gjensidig opplæring i og bruk av IPLOS, VIPS, 
Fallscore mv. Vi kartlegger mye på «begge» sider, men er kjenner kanskje ikke godt nok til 
hverandres kartleggingsverktøy.  
Neste møte 2.11.15 vil fokusere på varsling og varslingsrutiner ifm med utskrivelse. 
 
Referatene fra møtene blir sendt til de ulike IKT-samarbeid. Hvis noen ønsker referatene kan 
man henvende seg dit 
 

 ROR: Sven Tore Prytz: sven.thore.prytz@ror-ikt.no 

 E-kommunen Sunnmøre: Øyvind Hagen oivind.hagen@alesund.kommune.no: 

 Syvstjerna: Evelyn Haram Larsen: evelyn.haram.larsen@hareid.kommune.no; 

 Storfjordsamarbeidet: Anita Kjersheim: anita.kjersheim@sykkylven.kommune.no; 

 IKT-Orkide: Atle Betten: atle.betten@iktorkide.no; 
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Vedr 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.  

 
___________________________________ 

 
Innføring av PLO-meldinger innen psykiatrien 
Dette arbeidet går sin gang som planlagt og 29 av 36 kommuner er nå i prinsippet i toveis 
kommunikasjon med psykiatritjenesten. Vi ser også at meldingstrafikken mellom HF og 
kommunene nå etter hvert er kommet i gang. Innen utgangen av året er målet at alle 36 
kommuner skal være i drift også på denne tjenesten. 
___________________________________ 

 
Avvikling av papirkopi på epikriser og labsvar 
Brev om dette er sendt ut til alle kommunene fra HF for oppfølging og utsjekk. Når det 
formelle er på plass mellom kommunen og HF «skrus» rutinen med papirkopi av 
basismeldingene av. 
 
___________________________________ 

 
Basismeldingene Henvisning og Rtg-svar 
Ifm med oppstart og innføring av basismeldinger er et nok epikriser og labsvar som har fått 
størst fokus i KomUT. Rtg-svar ut fra HF er i bruk, men ikke i den utstrekning vi ønsker. På 
samme måte er det med Henvisning inn fra kommune til HF. Denne meldingen er det kun en 
kommune som bruker i dag, men med god erfaring.  Vi ønsker å starte et arbeid for å øke 

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
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bruken også for disse meldingstypene, og kommer tilbake med mer informasjon om dette 
etter nyttår. 
 
___________________________________ 

 
Helsestasjonssystemer og tjenestebasert adressering (TBA) 
Det er fortsatt bare HsPro som kan motta basismeldinger TBA. Vi i KomUT-prosjektet sitter 
ikke med informasjon når CGM Helsestasjon kan tilby denne funksjonaliteten i sitt system.  
 
___________________________________ 

 
Ny utskrivningsrapport – implementering 1. desember 
Vi har fått beskjed fra HF at oppstartdatoen for den nye utskrivningsrapporten er 1.12.15 
Det vil bli utsendt egen informasjon til kommunene om innholdet i og bruken av denne før 
oppstart. Kommunene kan nok oppleve å få denne også før 1.12.15 siden rapporten er 
tilgjengelig og kan sendes fra DocuLive.  
 
 
___________________________________ 

 
KomUT: rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknologi i kommunene 
 
KomUT samarbeider nært med de andre miljøene i Møre og Romsdal som har 
Velferdsteknolgi i sitt arbeidsmandat. Sammen har vi laget et kartleggingsskjema som 
danner grunnlaget for det videre arbeidet. Brevet til kommunene ser slik ut: 
 

Til rådmennene i Møre og Romsdal 

Dette er en henvendelse i form av en spørreundersøkelse (se link i mailen) for å få en innsikt 

i hvilke behov kommunene i Møre og Romsdal har for bistand i arbeidet med å ta i bruk 

velferdsteknologi. Helsedirektoratet definerer velferdsteknologi som «teknologisk 

assistanse, som skal understøtte og forsterke brukerens trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å 

muliggjør økt fysisk aktivitet» ( Helsedirektoratet 2013). 

Møre og Romsdal har flere engasjerte aktører med mandat som omhandler det å bistå 

kommunene på velferdsteknologiområdet.  Utviklingssenter for sykehjem i Kristiansund, 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Ålesund, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KomUt 

prosjektet og ALV-Møre og Romsdal er aktører som på ulike måter ønsker å bistå 

kommunene med informasjon og veiledning knyttet til arbeidet med oppstart og 

implementering av velferdsteknologi. 

Utviklingssentrene i samarbeid med de andre omtalte miljøene ønsker at dere svarer på 

vedlagte spørreundersøkelse. Målet er å få et innblikk i hvilke aktivitet som foregår i fylket, 

hvem i kommunen som har fått en spesiell oppgave med å følge opp feltet og ikke minst å få 

en oversikt over hvilke behov og problemstillinger dere som kommune ønsker å få bistand 



til. Svarene vil gi oss grunnlag for å planlegge læringsnettverk, kurspakker, arena for 

samarbeid og læring av hverandre.  

Skjema til utfylling: https://docs.google.com/forms/d/1v0v8gykt-

IRqk76EY0IcgQgYW649dDly8xKrzfS3EQ4/viewform 

Våre roller som bistandsytere og hvilke tiltak de ulike aktørene skal ta seg av vil avklares 

etter at vi har fått kartlagt svarene i undersøkelsen. Svarfristen er kort, da vi er utålmodige 

etter å komme i gang med praktisk tilrettelegging og hjelp til kommunene ut i fra uttrykte 

behov.  Vi ber dere derfor om å overholde fristen som er satt til 9 november 2015.  

Med vennlig hilsen for  

Utviklingssenter for sykehjem, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, KomUt, ALV Møre og Romsdal 

 

_________________________________ 

 
Kjernejournal – Status og videre framdrift 
Den 3. og 4 nov. samt 11 og 12. november skal det gjennomføres 4 større informasjons- og 
opplæringsmøter med fastlegene i Møre og Romsdal. KomUT har samarbeidet nært med 
prosjektlederne i Helsedirektoratet i hele år og dette arbeidet går nå inn i sin sluttfase med 
denne opplæringsrunde. Ca. 25% av fastlegekontorene og legevaktene har koblet seg opp på 
KJ. 
 
___________________________________ 

 

IPLOS – elektronisk innsending av grunnlag 
 
Som dere sikkert husker fra et tidligere informasjonsbrev, så hadde vi en gjennomgang av IPLOS 

prosjektet "Innsending av IPLOS data over helsenettet". Helsedirektoratet ønsker å kjøre en full 

testinnsending for alle kommuner i andre halvdel av november og de planlegger å sende et  info.skriv 

til kontakter i kommunen med en veileder ifm med dette. 

 
 
 
 
 
___________________________________ 

 

PLO 2.0 – Høring 
En omfattende revisjon av PLO-meldingene er nå gjennomført og sendt ut på høring til bl.a. 
kommunene som benytter disse meldingene. Kommunene har fått utvidet frist for 
innlevering av sine uttalelser.  

https://docs.google.com/forms/d/1v0v8gykt-IRqk76EY0IcgQgYW649dDly8xKrzfS3EQ4/viewform#_blank
https://docs.google.com/forms/d/1v0v8gykt-IRqk76EY0IcgQgYW649dDly8xKrzfS3EQ4/viewform#_blank


KomUT-organisasjonene over hele landet har brukt mye ressurser på dette og alle innspill er 
nå kommet inn og vil bli sammenfattet i en felles uttalelse.  
 
___________________________________ 

 
Nytt EPJ/PAS-system i Helse-Midt – etablering av prosjektorganisasjon 
 
Behovet for å skifte EPJ/PAS-system har vært signalisert fra HelseMidt i lengre tid. Et stort 
arbeid er nå i oppstartsfasen med rigging av organisasjon, rekruttering av medarbeidere mv. 
Vi vil med mer detaljert informasjon om dette prosjektet i neste nyhetsbrev.  
Så langt er KomUT Møre og Romsdal godt representert også i dette prosjektet. Jan Morten 
Dale fra Fræna kommune vil inngå i den kommunale delen av prosjektet på heltid, mens Atle 
Betten sitter i den kommunale styringsgruppen. 
 
___________________________________ 

 

Viktige kontaktadresser til Hemit ved sertifikatbytte eller andre viktige driftsmeldinger 
 

Ved sertifikatbytte, uplanlagt nedetid, så kan drift.biztalk@hemit.no  benyttes. Vanlige 

henvendelser ønsker vi at skal gå til hpsm@hemit.no. 

___________________________________ 

 
KomUT og planer for 2016  
Som det er nevnt flere ganger i dette nyhetsbrevet vil det bli startet et prosjekt over nyttår 
hvor i samarbeid HMR legger planer og strategier for en mer systematisk kommunikasjon fra 
poliklinikker og støttefunksjoner i sykehus som fysio/ergo til kommunene.  
Videre håper vi at leverandørene så snart som mulig legger til rette for tjenestebasert 
adressering og toveis kommunikasjon for legevakter og helsestasjon. Oppstart av de mange 
KAD-avdelingene vil også bli sentralt. Som det også er nevnt tidligere i dette nyhetsbrevet vil 
Velferdsteknolgi bli et viktig arbeide for KomUT i 2016. 
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