
KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal – 

Informasjonsbrev pr. april 2016 

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende: 
 

 KomUT takker Elin Skjegstad - koordinator for CosDoc-kommunene 

 Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal  

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

 Nytt fra Læringsnettverkene i tjenesteinnovasjon 

 Operativ prosjektplan for KomUT Møre og Romsdal 2016 

 Avvikling av papir på basismeldinger - status 

 Kjernejournal – Status og videre framdrift 

 E-læringskurs – Elektronisk meldingsutveksling 

 Siste nytt fra «Helseplattformen» 

 KomUT Møre og Romsdal med erfaringsoverføring til kommunene Nord-Trøndelag  
 

_________________________________ 
 

KomUT takker Elin Skjegstad - koordinator for CosDoc-kommunene 
 
I Midt-Norge er det i alt 5 kommuner som benytter CosDoc som kommunal EPJ, og Elin 
Skjegstad fra Vestnes kommune har vært KomUT sin koordinator inn mot disse 5 
kommunene fram til april i år. Elin har gjort en utmerket innsats for å samordne aktiviteten 
mot disse kommunene og vært en viktig ressurs for KomUT-prosjektet. Vi takker henne for 
dette og ønsker lykke til med andre oppgaver. 
 
_________________________________ 

 
Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal (DFMR) 

 
DFMR avholder jevnlig møter og de sakene som har vært opp til behandling siden siste 
informasjonsbrev. De mest sentrale er: 

 Planlegging av fagdag i bruk av pleie- og omsorgsmeldinger Ålesund 3. mai og Molde 11. mai. I 
alt er ca. 100 påmeldt møtet i Ålesund 3. mai og ca 50 i Molde 11. mai. De som ennå ikke har 
meldt seg på kan gjøre det her. Program er utarbeidet og invitasjon/-påmeldingsinformasjon 
ligger vedlagt i denne linken 
 

 Digital samhandling Møre og Romsdal – Handlingsplan. Driftsforum har i de siste møtene jobbet 
mye med handlingsplan for digital samhandling i Møre og Romsdal. Utkast for handlingsplan 
legges fram for Overordna samhandlingsutvalg Møre og Romsdal 24.mai  og sendes ut på høring 
til kommuner, helseforetak og brukerutvalg deretter.  Når endelig utkast er justert etter 
eventuelle høringsinnspill, er plan for digital samhandling klar for gjennomføring fra høsten 2016.  

 

 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/nytt-om-samhandling/meld-deg-pa-fagdag-i-bruk-av-pleie-og-omsorgsmeldingar


 

____________________________ 

 
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.  

Vedlagt en informativ brosjyre fra Hdir, KS og direktorat for E-helse som alle burde se 
gjennom: Kommunene og velferdsteknologi – hva og hvordan? TEKNISKE STANDARDER 
FOR VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER 
 
 
____________________________ 

Nytt fra Læringsnettverkene i tjenesteinnovasjon 
 
KomUT samarbeider somkjent 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». På bloggen «Og bedre skal vi bli» kan du lese siste nytt fra 
læringsnettverkene:  
 
Status Nordmøre og Romsdal: 
https://ogbedreskalvibli.com/2016/04/18/vi-er-i-gang-laeringsnettverk-i-
tjenesteinnovasjon/ 
 
Status Sunnmøre og ansvarlig Helen Berg melder om at læringsnettverkene er godt i gang med fokus 
på bl.a. tjenestedesign. 
 
Læringsnettverket på Sunnmøre har tema tjenestedesign og velferdsteknologi. Man benytter seg 
hovedsakelig av metodikk fra Samveis veikart for tjenesteinnovasjon og Innovasjonsverktøyet N3 fra 
KS.  
På Sunnmøre skal man gjennomføre den 3.samlingen i nettverket den 2.mai. I utgangspunktet var 
det tenkt å gjennomføre bare 3 samlinger, men man kommer til å tilby kommunene en 4. samling til 
høsten for å dra prosessene som er i gang ute i kommunene videre. Utviklingssenteret for 
hjemmetjenester i Møre og Romsdal jobber tett sammen med NTNU og ALV-Møre og Romsdal i 
gjennomføringen av læringsnettverket.  
 

https://ogbedreskalvibli.com/2016/04/18/vi-er-i-gang-laeringsnettverk-i-tjenesteinnovasjon/
https://ogbedreskalvibli.com/2016/04/18/vi-er-i-gang-laeringsnettverk-i-tjenesteinnovasjon/
http://www.samveis.no/
http://www.samveis.no/
http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/


 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

 
Operativ prosjektplan for KomUT Møre og Romsdal 2016 
Hva skal vi fokusere på i Møre og Romsdal når det gjelder meldingsutveksling? Planene for 

2016 kan kort oppsummeres slik: 

Aksjonsliste 2016 Status pr april 2016 

Ta i bruk tjenestene fysio- og  ergoterapi  Her må det utredes en del prinsipielle 
spørsmål rundt kommunenes bruk av 
fagsystem til hvilke alders- og pasientgrupper 
for disse tjenestene, siden det viser seg at 
bruken av de ulike journalsystem i 
kommunene er svært forskjellig.  
Det må derfor lages «kjøreregler» og felles 
prinsipper for hvordan denne 
kommunikasjonen skal gå mellom HF og 
kommunene.  
 
Inntil denne diskusjonen er gjennomført og 
oppsummert må kommunene som ennå ikke 
har publisert disse tjenestene avvente 
konklusjonene. 
 
De tre kommunene i fylket som allerede har 
publisert tjenesten Fysio/Ergo- helsestasjon 
skal fortsatt kunne ta i mot meldinger i sitt 
helsestasjonssystem på disse tjenestene, men 
for de øvrige kommunene i MidtNorge er 
videre utrulling satt på vent i påvente av 
overnevnte prosess. 

Ta i bruk basis- og dialogmeldinger mellom 
legevakt, kommune og KAD (tjenestebasert) 

I prinsippet er denne dialogen nå oppe og går 
i pilot for legevakt  som benytter SystemX.  
 
I følge leder for legevakten i Molde er det 
fortsatt noen utfordringer, men at Hove 



Medical/MediLINK jobber med saken. 

Meldinger i KAD-avdelinger – innarbeide regionale 
rutiner og arbeidsprosesser 

Interkommunal KAD-avdeling mellom 
kommunene Kr.sund, Tingvoll, Gjemnes og 
Averøy har laget rutiner og opplegg for sin 
kommunikasjon som kan deles  

Helsestasjon: oppstart fødselsmelding og 
dialogmeldinger 

Det jobbes for tiden med en pilot ved St.Olav: 
fra fagsystemet Natus med en overgang til 
DocuLive og videre ut som E-melding til 
jordmortjenesten i kommunene. Dato for test 
er ikke kjent. 
 

Oppstart bruk av Henvisning fra kommune til HF Oppstart er satt til 1.9.16. Det skal utarbeides 
rutiner for denne kommunikasjonen som skal 
sendes ut til kommunene før sommerferien. 
Dette kommer imidlertid ikke til å bli noe 
«grensesprengende», men vil kreve at 
henvisningen alltid skal starter med 
henvisende lege, institusjon og 
kontaktinformasjon. 

Avvikling av papir basismeldinger Alle kommuner har nå signert avtale i vårt 
fylke 

Fokusere på kvalitet i PLO-meldingene mellom HF 
og kommune 

Fagsamling er planlagt i Ålesund 3. mai og 
Molde 11. mai.  

 
 
_________________________________ 

 
Avvikling av papir på basismeldinger - status 
 

 Alle kommuner har nå signert avtale. 

________________________________ 

 
Kjernejournal – Status og videre framdrift 
En ny og oppdatert liste over hvilke legekontor og legevakter som er oppkoblet mot nasjonal 
Kjernejournal kom denne uken. Den viser at vi har fått oppkobling av 6 nye legekontor og er nå oppe 
i en dekning på ca.60 %. KomUT jobber aktivt mot legekontorene og legevaktene for å øke 
oppkoblingstakten. 
 
________________________________ 

 
E-læringskurs – Elektronisk meldingsutveksling 
 

 Hensikten med kurset: Elektroniske meldinger brukes mellom de ulike tjenestene i helse- 
og omsorgssektoren: sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjoner, fastlege og 
helseforetak. Hensikten er å bidra til sikrere kommunikasjon og en mer effektiv 
utveksling av informasjon mellom de ulike partene, slik at kvaliteten på helsetjenestene 
heves. For at kvaliteten og sikkerheten på meldingsutvekslingen opprettholdes, kreves 
det at noen har ansvar for å overvåke og drifte tjenesten. 



 Kurset gir kunnskap om hvordan man tar i bruk elektronisk meldingsutveksling, og 
hvordan man drifter og vedlikeholder tjenesten. Det er ment å være et hjelpemiddel og 
et sted for å utveksle erfaringer med andre som jobber med drift og overvåking av 
elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren.  

 Hvem er kurset for? "Elektronisk meldingsutveksling" er et tilbud for deg som har ansvar 
for drift og overvåkning av elektroniske meldinger i en kommune. Det kan være 
prosjektledere, helsepersonell, enhetsledere eller IT-personell. Andre med ansvar eller 
interesse for elektronisk meldingsutveksling kan også ha nytte av innholdet i kurset. 

 Hva vil jeg lære? Kurset gjennomgår følgende tema: 
o Oversikt meldingsflyt 
o Ansvar og roller 
o Drift og avvikshåndtering 
o Opplæring og brukerstøtte 
o Krav - Veiledere 
o Terminologi 
o  
Innholdet baserer seg på nasjonale, regionale og lokale krav, forpliktelser og 
veiledere innenfor elektronisk meldingsutveksling. Det bygger også på erfaringer fra 
kommuner som har drevet med elektronisk meldingsutveksling i lengre tid. 

 
http://helsekompetanse.no/kurs/elektronisk-meldingsutveksling 

  

http://helsekompetanse.no/kurs/elektronisk-meldingsutveksling


 
__________________________________ 

Siste nytt fra «Helseplattformen»  
 

Oppdatert status fra Tor Erling Evjen – prosjektleder kommune pr 28.04.16: 

 Siden sist har Helseplattformens muligheter for nasjonal forankring vært diskutert i det 

nasjonale e-helsestyre 14 april. I etterkant av dette møtet skriver Direktoratet for e- helse, i 

et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, at det er grunnlag for å vurdere 

Helseplattformen som et startpunkt i den nasjonale utviklingsretningen mot «én innbygger – 

én journal» og som et mulig startpunkt for utviklingen av en nasjonal løsning for 

kommunene, jf. utredningens anbefaling. Helseplattformen i Midt-Norge er en mulighet for 

en begrenset geografisk utprøving av det langsiktige nasjonale målbilde tidligere enn det 

som er mulig med det anbefalte startpunktet i utredningen. De skriver videre at de anbefaler 

muligheten i Midt-Norge må utredes videre og at en anbefaling legges frem for Nasjonalt e-

helsestyre 6. juni 2016. Direktoratet for e-helse kan legge frem sin anbefaling til Helse- og 

omsorgsdepartementet innen 10. juni 2016.  

 Med andre ord er ingenting avklart enda, men vi går spennende tider i møte! 

   

Med vennlig hilsen 

 

Tor Erling Evjen 

Prosjektleder kommune 

  

 

Helseplattformen 

Helse Midt-Norge RHF 

  

 

  

 
  



__________________________________ 

 
KomUT Møre og Romsdal med erfaringsoverføring til kommunene Nord-Trøndelag  
Onsdag 27. april var Betzy Elgsaas og Atle Betten fra KomUT Møre og Romsdal invitert til 
Nord-Trøndelag og Levanger for å gå gjennom erfaringene våre med oppstart av PLO-
meldinger innen psykiatrien. Representanter fra nesten alle kommuner i fylket samt 
ressurspersoner fra HMT var til stede. En flott dag sammen med våre gode kollegaer fra 
Nord Trøndelag 
 
På bildet ser vi Betzy gå gjennom meldingsflyten mellom kommune og HF 
 

 
 


