
KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal – 

Informasjonsbrev pr. november 2016 

I dette nyhetsbrevet pr 30.11.16 kan du lese mer om følgende: 
 

 Siste nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal  

 KomUT-2017 – mandat og oppgaver 

 Nasjonale rutiner for meldingskommunikasjon 
 Opprettelse og bruk av adressen meldingsansvarlig@kommune.no 

 Endret betegnelse på tjenestetypen Legetjeneste, pleie og omsorg 

 Operativ prosjektplan for KomUT Møre og Romsdal 2016  

 Siste nytt fra «Helseplattformen» 
 

Vi fra KomUT-prosjektet vil benytte anledningen i dette siste nyhetsbrevet for 2016 til å 
ønske dere alle God Jul og et Godt nytt år! 

 
_________________________________ 

 
Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal (DFMR) 
 
De viktigste sakene som er blitt diskutert og behandlet i DFMR siden siste nyhetsbrev er: 
 

 Oppstart fødselsmeldinger fra HF til kommune som skal erstatte dagens bruk av 
SMS(!) mv. Kommunikasjonen er opp og går mellom Trondheim kommune og 
piloteres mellom Kristiansund kommune og Kristiansund sykehus i slutten av 
november til kommuner med fagsystemet HsPro. Vellykket test er gjennomført og vi 
er klar til å gå i en driftsfase. De øvrige HsPro-kommunene vil kobles opp relativt 
raskt og sannsynligvis i januar 2017 
 

 Oppstart kommunikasjon mellom poliklinikker og forvaltningskontorene i 
kommunene av tjenesten «saksbehandling» ved utsending av epikrise/poliklinisk 
epikrise. En rutine er i ferd med å ferdigstillast for kommunal høringsrunde. Asbjørn 
Kjelsvik har tatt eit møte med utvalgte saksbehandlere som høringsrunde. Videre 
framdrift i dette arbeidet blir tatt i Driftsforumsmøte 7.12.16 

 

 Fagdager 2017 – oppstart av planlegging. Med utgangspunkt i de positive erfaringene 

fra fagdager mellom kommuner og Helseforetak i 2016 starter vi nå planleggingen av 

et tilsvarende opplegg i 2017. Vi kommer tilbake med datoer og program i januar 

2017. 

 

 Palliativ plan– Mulighet for å dele informasjon elektronisk på tvers av ulike 

fagsystem? Det har vært arbeidet aktivt med å få til et opplegg rundt deling av 

Palliativ plan mellom samarbeidene enheter innen fastleger, kommune og HF. Høsten 

2016 skulle Profil og CosDoc sjekke ut om det var mulig med tilsvarende 



funksjonalitet. Status blir tatt opp i Driftsforum den 7.12.2016, med ønske om å få til 

felles funksjonalitet i alle tre fagprogram. Kommunene på Søre Sunnmøre har 

etablert rutine i Gerica og sender i dag Palliativ plan som integrert del av 

Innleggelserapport, eller via forespørselsmelding til fastlegen 

 
 
_________________________________ 
 

KomUT-2017 – mandat og oppgaver 
«KomUT2» går i 2017 inn i sitt siste prosjektår. Det jobbes med mandat og rammer for dette arbeidet 
i disse dager og vi vil i neste nyhetsbrev legge fram hva hovedfokus og arbeidsområder som vil bli 
prioritert. 
 
_________________________________ 

Nasjonale rutiner for meldingskommunikasjon 
 
Som kjent viser det seg at det er utfordringer rundt meldingsflyt og bruk av meldinger fra/til 
tjenestene Fysio/Ergo og legevakt. På samme måte som KomUT laget nasjonale retningslinjer for 
kommunikasjonen mellom ØHD og samarbeidspartnere er det kommet forslag om å lage tilsvarende 
opplegg for Fysio/Ergo og Legevakt. Saken skal opp i det nasjonale prioriteringsutvalget SamUT 
6.12.16. Saken oppdateres i neste nyhetsbrev 
 
_________________________________ 

Opprettelse og bruk av adressen meldingsansvarlig@kommune.no 

Alle kommuner har nå opprettet adressen meldingsansvarlig@kommune.no. Den har vært 
en periode og fra mitt ståsted ser det ut som den fungerer, dvs at hver kommune har 
opprettet et mottak og/eller en distribusjonsliste basert på denne adressen. Hvis det er noen 
som fortsatt IKKE har mottatt informasjon over denne adressen må ta kontakt med Atle 
Betten. Kommunene må påregne mer «trafikk» og kommunikasjon over denne adressen i 
tiden framover. 
 
_________________________________ 

Endret betegnelse på tjenestetypen Legetjeneste, pleie og omsorg 
 
Direktoratet for e-helse vil med dette varsle om planlagte endringer av betegnelse på 
tjenestetyper. Tjenestetype er definert som: Betegnelse på tjeneste hentet fra et kodeverk, 
og som benyttes som navn for alle kommunikasjonspartner som oppfyller en nærmere 
bestemt beskrivelse. Noen tjenestetyper har i dag betegnelse som kan oppfattes feil eller 
som ikke er dekkende. Disse er derfor besluttet endret på grunnlag av anbefalinger fra 
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Endringene vil iverksettes i Adresseregisteret 
tirsdag 3. januar 2017. 
 
Det er viktig at alle aktører gjør nødvendig tilpasninger før endringene gjøres i 
Adresseregisteret. Dagens kodetekst er ikke dekkende, og dagens betegnelser innebærer en 
del feilsendinger som igjen kan medføre en pasientrisiko. Betegnelse på tjenestetypen 
oppfattes hos mange som "fastlege".  
Dette innebærer at mange epikriser sendes til pleie og omsorgstjenesten i stedet for til riktig 
fastlege. Meldingen vil da komme til feil virksomhet og kan komme inn i feil 

mailto:meldingsansvarlig@kommune.no


pasientjournalsystem. Det er ikke er en egen legetjeneste i hjemmesykepleien, og 
betegnelsen er derfor misvisende. Tjenestetypen kan benyttes til andre 
heldøgnsinstitusjoner med legetjeneste. 
 

 
 
Vi kommer tilbake i egen mail hvordan dette skal gjennomføres i praksis i de ulike EPJ 
 
_____________________________ 

 
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 og med en status pr november 2016. Nytt fra siste 

nyhetsbrev med rød tekst 

Aksjonsliste 2016 Status pr august 2016 

Ta i bruk tjenestene fysio- og  ergoterapi  Grunntanken og prinsippet i e-
meldingskommunikasjonen mellom de ulike 
samarbeidspartene er «En pasient- en 
journal». Dette innebærer bl.a. følgende: 
 
Alle barn har en journal i heimkommune sitt 
helsestasjonsprogram. Kommunene har en 
EPJ for kommunal PLO, en EPJ for 
Helsestasjon mv, slik legekontor og HF har 
sine EPJ. 
 
En elektronisk tjenesteadresse kan bare være 
publisert og knytt opp til ett fagsystem EPJ, 
dvs at f.eks Fysioterapi PLO kan BARE 
benyttes i kommunens ordinære EPJ-system. 
 
Barn som har kommunale tjenester, som t.d 
avlastning, heimesykepleie og Rehabilitering 
utenfor institusjon, har i tillegg til sin journal i 
helsestasjonsprogrammet, også en journal i 
kommunens ordinære EPJ. 
 
Hvilke tjenesteadresser som skal publiseres i 
hvilket EPJ er enda IKKE avslutta, og regionalt 
Driftsforum (Helse Midt Norge) skal håndtere 
saka i møte 19-20.9. 
 
Pr 1.9 er dette imidlertid klart:  
Alle kommuner skal publisere Ergoterapi PLO 



og Fysioterapi PLO- med elektroniske 
adresser i Norsk helsenett sitt 
adresseregister(AR). Fagsystem som skal 
brukes = kommunens ordinære EPJ. 
 
Ergo- og fysioterapi Helsestasjon skal 
publiseres med postadresse i AR 
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 som 
pilot, 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 legevakter som benytter SystemX.  
 
Status pr september 2016: SystemX har 
kommet med funksjonalitet som støtter 
tjenestebasert adressering for legevakt i høst. 
Interkommunal legevakt i Molde er pekt ut av 
Hove Medical som pilot og vil bli de første 
som prøver ut dette i fylket. 
Status CGM og tjenestebasert adressering: 
fortsatt ukjent. 
 

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. 
 
Det er også laget en veileder i regi av KomUT-
nasjonalt som kan lastes ned her: 
https://www.nhn.no/oppgaver-og-
prosjekter/digital-
samhandling/Documents/KomUT/Rapport-
informasjonsflyt-og-meldingsflyt-OHD-fra-
KomUT-09-2016.pdf 
 

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. 
 
Status pr november Det jobbes nå med en 
mulighet for bruk av dialogmeldinger fra 
fødeavdelingene til kommunene som skal 
erstatte dagens rutine med bruk av sms(!) 
mv, og med St.Olav som pilot. Piloten er 
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gjennomført og har vært vellykket. Rutinen 
rulles nå ut for de kommuner som har HsPro. 
Først ut i vårt fylke er Kr.sund kommune i 
samarbeid med fødeavdelingen ved 
sykehuset i Kr.sund ila av november De øvrige 
HsPro-kommunene vil følge på fom januar 
2017 

Oppstart bruk av Henvisning fra kommune til HF Det er åpnet for at Legetjenesten PLO kan 
sende Henvising fra kommunal EPJ til 
sykehuset.  
 
Kommune som alt sender slike Henvisinger 
uten feil, må etablere rutine for at 
henvisningen alltid skal starter med: 

 henvisende lege, 

 institusjon og kontaktinformasjon. 
 
Midt- Norsk rutine skal lages og sendes ut til 
kommunene i september. HEMIT må 
presisere at  det er leger på sykehjem som 
kan sende slike Henvisinger til HF, og at alle 
henvisningsadresser/-tenester på sykehus- 
UNNTATT rusbehandling, skal være åpnet i 
lokal EPJ for bruk i denne kommunikasjonen. 
 
Kommunene kan starte opp med dette når 
man har kjørt interne prosesser /opplæring 
og har testet meldingen inn mot HF etter 
vanlige rutiner. Bl.a. er det utarbeidet er 
minimanual for Profil-kommunene som er 
utsendt. 

Avvikling av papir basismeldinger Alle kommuner har nå signert avtale i vårt 
fylke. 
Status: gjennomført 

Fokusere på kvalitet i PLO-meldingene mellom HF 
og kommune 

Fagsamling er planlagt i Ålesund 3. mai og 
Molde 11. mai.  
Status: fagsamlinger er gjennomført.  

 
_________________________________ 

 
Siste nytt fra «Helseplattformen» 
 
Hva er «Helseplattformen» 
Dagens systemer for pasientadministrasjon og –journal i midtnorske sykehus er utdaterte og 
må skiftes ut. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet gjennom 
nye systemer har Helse Midt-Norge invitert kommunene til å anskaffe nye systemer sammen 
med sykehusene. Med dette kan hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles 
journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.  



Målet vårt er en løsning som i større grad er bygd rundt pasienten. Det betyr at systemet må 
omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale 
helsehjelpen, fastlegen i hjemkommunen, lokalsykehuset eller regionens 
universitetssykehus. Ny pasientjournal skal ha innebygget kunnskap som aktivt støtter 
brukeren. Dette er svært vanlig i mange teknologiske løsninger du i dag møter utenfor 
helsetjenesten, og anvendes også i helsesektoren i andre deler av verden.  

I den første fasen vil det være et svært omfattende arbeid knyttet til å spesifisere krav til ny 
løsning. Dette arbeidet pågår nå. Deretter har vi dialog med aktuelle leverandører, før det 
besluttes omfang av anskaffelsen og kjøp innenfor de ressurser som er stilt til 
disposisjon.   Etter at vi har valgt leverandør, starter arbeidet med å bytte ut de mest 
sentrale IKT-verktøyene som helsetjenesten har. 

Status Helseplattformen pr november 2016 

Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere 

ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge. 

 Etter at prekvalifiseringen ble kunngjort 29. august har det vært stor interesse i markedet, 
og programmet mottok 11 søknader innen fristen 17.oktober. Blant søkere og 
underleverandører var både norske, nordiske og internasjonale aktører, og det var svært 
høyt nivå på søknadene. Samtlige innfridde alle obligatoriske krav og ingen søknader ble 
avvist. 
Det er gjennomført en evaluering av søknadene på hvert av de tre utvelgelseskriteriene 
kapasitet, erfaring og gjennomføringsevne, og finansiell styrke. Basert på evalueringen er de 
fem leverandørene som samlet sett ble vurdert til å være de beste kandidatene, valgt ut til å 
delta i den videre dialogfasen for anskaffelsen. 
Følgende leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å delta i den videre dialogfasen: 
 

 Cerner Norge AS 

 CSC Scandihealth AS 

 Epic Systems Corporation 

 InterSystems Corporation 

 Tieto Norway AS 

  
Innstilling om prekvalifisering ble vedtatt i Helseplattformens programstyre torsdag 24. 
november. Programstyret ledes av Helse Midt-Norges administrerende direktør Stig Slørdahl 
og består av rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden, økonomidirektør i Trondheim 
kommune Olaf Løberg, Adm.dir. for St.Olavs hospital Nils Kvernmo, divisjonsdirektør i 
Direktoratet for e-helse Roar Olsen og økonomidirektør i Helse Midt-Norge RHF, Anne-Marie 
Barane. 
 

 


