
Velkommen til KomUT-samling 

Molde 1. mars  



Program 



Driftsforum Møre og Romsdal 



1. DF-MR oppnevnes som en arbeidsgruppe underlagt «IKT Arbeidsutvalg Møre og 

Romsdal»  i første omgang for perioden august 2015 til august 2016. Arbeidet i 

DF-MR evalueres juni 2016 

2. 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 

3. Fra HMR: 

 Samhandlingssjef HMR Britt Valderhaug Tyrholm (Rådgiver Lena B. Waage)   

 IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik, Fagavdelinga HMR 

 Spl/Ikt – konsulent Betzy Elgsaas - EPJ Fagavdelinga HMR IKT seksjon  

       2 representanter fra hvert IKT-samarbeid i: 

 7-stjerna 

 E-kommune Sunnmøre 

 ROR-IKT 

 IKT-Orkide 

 Prosjektleder KOMUT Møre og Romsdal Atle Betten leder DF-MR 

 

Organisering og sammensetning 



Driftsforum i Møre og Romsdal (DF-MR) skal arbeide med:  

 

 Sikre at de gode resultater fra KomUT1 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  

 Være arena for avklaringer knyttet til rutiner, oppfølging  

og faglig innhold i elektronisk samhandling 

 

  

 

Mandat og oppgaver 



Deltakere fra kommuner og HF 

Helse Møre og Romsdal: 

Samhandlingssjef HMR Britt Valderhaug Tyrholm (Rådgiver Lena B. 

Waage)   

IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik, Fagavdelinga HMR 

Spl/Ikt – Konsulent Betzy Elgsaas - Fagavdelinga HMR  



1. DF-MR møtes en gang pr måned  
etter vedtatt møteplan. 
 

2. Forumet rapporterer til leder for  
«IKT Arbeidsutvalg Møre og Romsdal» Steinar Holm 
 

3. Referat sendes representantene i DF-MR og 
representantene i «IKT Arbeidsutvalg Møre og Romsdal»  

4. «Nytt fra DFMR» – eget punkt i det månedlige 
informasjonsbrevet fra KomUT 

 

 

  

Arbeidsmønster: 



Saker/problemstillinger DF-MR 
1. Oppstart psykiatri, logistikkmeldinger mv 

2. Utsending av epikriser til de ulike tjenestene i kommunene herunder svartid 

3. Løpende opplæringsbehov både i kommune og HF på korrekt bruk av logistikk- 
og dialogmeldinger herunder innhold i meldingene 

4. Rutiner ifm med utskrivelse før helg og ila helgen 

5. Logistikkmeldinger og oppfølgingsrutiner pr telefon 

6. Status medisiner ved utskrivelse fra HF og bruk av meldinger 

7. Rutiner for utsending av epikrise, herunder epikrisetid 

8. Adressering epikrise til hjemmetjenestene 

9. Korrekt bruk av avviksmeldinger og oppfølging av disse i HF og kommune 

10. Oppstart og pilotering av «Utskrivningsrapport» 

11. Rutiner rundt bruk av meldingen «Melding om dødsfall»  

12. Løpende oppfølging av «Melding om innlagt pasient» 

13. Innføring av nye tjenester av typen Jordmor, KAD mv. 

14. Bruk av  henvisninger 

15. Rutiner ifm med fødende og utreise til hjemmet 

16. Rtg-svar 

17. Polikliniske forløp 

 

 


