
KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal – 

Informasjonsbrev pr januar 2016 

I dette nyhetsbrevet pr 1.2.16 kan du lese mer om følgende: 
 

 KomUT: Rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknolgi i kommunene 

 KomUT-Møre og Romsdal – Fylkeskonferanse i Molde 1. mars 2016 
 Fagdag med fokus på innhold og kvalitet i meldingene 3. og 11. mai 

 Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal  
 Nytt direktorat for E-helse 

 Koordinert offensiv rundt basismeldingene Henvisning og Rtg-svar 

 Kvalitet i AR – Norsk helsenett sitt adresseregister 

 Kommunikasjonspart Signo Conrad Svendsen 

 
 

___________________________________ 

 
KomUT: Rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknolgi i kommunene 
 
Prosjekt KomUT fikk medio januar presisert sitt oppdrag rundt oppstart og utbredelse av 

velferdsteknologi. KomUT sin oppgave blir å kommunisere ut de tekniske standardene som 

velferdsteknologien skal bygge på.  

Kommunene har tidligere fra Helsedirektoratet og Samveis - det nasjonale programmet for 

innføring av Velferdsteknolgi, fått «marsjordre» på oppstart av digitalisering av 

trygghetsalarmer i kommunene. KomUT sin oppgave i denne sammenhengen blir å gi råd til 

kommunene hvilke krav som evt må legges inn i kravspesifikasjon for å tilfredsstille 

nasjonale krav. Det vil bli orientert mer om dette på samlingen i Molde 1.mars. 

KomUT samarbeider også nært med de andre miljøene i Møre og Romsdal som har 

velferdsteknologi i sitt arbeidsmandat bl.a. «Utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester». Utviklingssentrene har fått i oppdrag av Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal å spre kunnskap og kompetanse om «Samveis – en praktisk metodikk for 
tjenesteinnovasjon».  
 
KomUT viser ellers til eget invitasjonsbrev som er sendt til kommunene i denne forbindelse. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
___________________________________ 

 
KomUT-Møre og Romsdal – Fylkeskonferanse i Molde 1. mars 2016 

Påmeldingen i årets første KomUT-samling i Molde og hotell Alexandra er så lang meget bra. 
Pr. dato er 60 deltakere påmeldt. 
Vi har prøv å sette sammen et interessant og relevant program for oppgavene vi skal jobbe med i 

2016, men også hva som skjer rundt oss som kan påvirke det vi jobber med i KomUT-regi. 

Hver kommune kan i utgangspunktet stille med inntil 3 deltakere. De som evt ønsker å ta med flere 

tar kontakt med Atle Betten /Atle.Betten@iktorkide.no for nærmere avtale 

Påmelding til  konferansen: https://docs.google.com/forms/d/1NrwPJpNs6-

RXcBhyFJvwk2o4qjCXBtczCZMhtroZmbo/viewform 

Konferansen er gratis. 

 
 

mailto:/Atle.Betten@iktorkide.no
https://docs.google.com/forms/d/1NrwPJpNs6-RXcBhyFJvwk2o4qjCXBtczCZMhtroZmbo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NrwPJpNs6-RXcBhyFJvwk2o4qjCXBtczCZMhtroZmbo/viewform


___________________________________ 

 

Fagdag med fokus på innhold og kvalitet i meldingene 3. og 11. mai 
 

Selv om kommunikasjonen mellom kommuner og HF nå er etablert og innarbeidet i daglige rutiner 
på begge sider, ser vi fortsatt at det er behov for å fokusere på innhold og kvalitet i meldingene.  
 
KomUT, kommunene og HF planlegger en felles fagdag som har dette som tema i mai. 3. mai for 
sørfylket. Dette blir arrangert i bystyresalen Ålesund kommune. Tilsvarende samling for nordfylket vil 
bli arrangert i Molde 11. mai. Målgruppe er de som til daglig bruker, mottar og behandler meldinger i 
samhandlingen. 
 
Program og påmelding vil bli sendt ut med det alle første. 

 

 
 

___________________________________ 

 
Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal (DFMR) 
 
Det er avholdt 2 møter siden siste informasjonsbrev. De sakene vi primært jobber med: 
 

 Rutiner ifm med inn- og utskrivelse fra HF herunder epikrise og utskrivningsrapport fra HF til 
kommunene, både somatikk og psykiatri. Vi ser en positiv trend i antall utskrivningsrapporter 
som sendes fra HF til kommunene. Også antall epikriser som sendes ut før eller samtidig med 
utskrivelse viser positiv trend.  

 I møter mellom ansatte både i HF og kommunen dukker det fortsatt opp ulike 
problemstillinger som vi ser krever avklaring eller presisering til avtalt meldingslogistikk og 
varslingsrutiner mellom HF og kommune. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med 
utgangspunkt i DFMR som konkret skal jobbe med disse sakene. Resultatet og konklusjonene 
fra arbeidsgruppa vil bli vurdert innarbeidet i avtalt meldingslogistikk. På samli ngen i Molde 
1. mars kommer det sannsynligvis en orientering fra arbeidsgruppen.  

 Oppstart av tjenestene Fysio- og Ergoterapi fra HF til kommunene. Alle kommunene i 
nordfylket har nå publisert disse tjenestene på sin kommune og fysio/ergo i 
spesialisthelsetjenesten følger opp dette prosjektet internt på de respekti ve sykehus. Det er 
også lagt en plan for oppstart i sørfylket og en egen mail er sendt ut vedr dette mhp prosess 
og oppstartdato. Atle vil være behjelpelig for de kommuner som evt trenger bistand ifm med 
publisering og aktivering av tjenestene i adresseregisteret. 

 Planlegging av fagdag mellom kommunene og HF 3. og 11. mai med fokus på innhold og 
kvalitet i meldingene. Innkalling vil bli sendt ut med det første. om ikke alt for lenge. Det 
planlegges en samling i sørfylket i Ålesund 3. mai og for nordfylket i  Molde 11. mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________ 

 

Nytt direktorat for E-helse 
Pr. 1.1.2016 ble det nye direktoratet for E-helse opprettet. 
Mye interessant stoff blir lagt ut som berører det vi jobber med som meldingsutveksling, En 
innbygger en journal mv. 
 
Sjekk følgende link på hjemmesiden: 
https://ehelse.no/nyheter 

 
Koordinert offensiv rundt basismeldingene Henvisning og Rtg-svar 

Ifm med oppstart og innføring av basismeldinger er ok 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 et fåtall av 
kommunene som bruker i dag, men med god erfaring.  KomUT  ønsker å starte et arbeid for 
å øke bruken også for disse meldingstypene.  
Pilotering og oppstart sannsynligvis i løpet av vår 2016. 
 
Vi ser av landsoversikten at bruken av Henvisning i HelseMidt er for dårlig . Vi har testet 
denne meldingen mellom EPJ-systemene i kommunene og HF og ser at disse kan benyttes. 
 

 
 
 

Kjernejournal – Status og videre framdrift 
Den 3. og 4 nov. samt 11 og 12. november ble det gjennomført 4 større informasjons- og 
opplæringsmøter med fastlegene i Møre og Romsdal  med prosjektlederne i Helsedirektoratet. Nå er 
det opp til det enkelte fastlegekontor å ta i bruk denne løsningen. Pr dato er det ca. 40% av 
legekontor som har tatt i bruk KJ. 
 
Også spesialisthelsetjenesten er i oppstart og bredding av KJ innen sykehus. Ifm med oppstart av KJ 
er også E-resept inkludert i denne prosessen. 
 
KomUT følger den videre oppkobling og vil evt følge opp legekontor og legevaktsamarbeid i tiden 
framover sammen med helseforetaket. 
 
 
 
 
 

https://ehelse.no/nyheter


 
________________________________ 

 
Kvalitet i AR – Norsk helsenett sitt adresseregister 
Riktige opplysninger om kommunen sine tjenester som er publisert på Norsk helsenett sitt 
adresseregister er en forutsetning for problemfri kommunikasjon. Vedlagt en minimanual fra Helse-
vest og Vestlandsløftet som viser hva som jevnlig må sjekkes regner med du har et vedlegg her? 
 
________________________________ 
 

Kommunikasjonspart Signo Conrad Svendsen 
Syvstjerna har koblet seg opp elektronisk opp mot Signo Conrad Svendsen. Dette er  
En nasjonal verksemd som har senter 2 stader i Norge for å følgje opp døve, døvblinde mv. Sjå meir 
info her: 
http://www.signo.no/virksomheter/signo-conrad-svendsen/ 

http://www.signo.no/virksomheter/signo-conrad-svendsen/

