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MØTEREFERAT 
   
Møte:  IKT SU 
Møtedato
: 

17.10.2019 

  
Tilstede: Marit Dammen (SI), Bente Langøigjelten (SI), Øystein Kyrre Johansen 

(Tynset), Monica Kristiansen (Gjøvik), Odd Gaute Grøndalen (SÅTE), 
Håvard Helland (Hedmark IKT), Egil Barhaugen (Regiondata) og Elise 
Aakernes (SI) 

Forfall: Sverre Jenssen (Tynset), Trine Lundbye (Hamar), Staale Stampeløkken 
(Lillehammer), Siv Stenseth (SÅTE), Eli M. Eisele (SI), Per Bunes (SI), 
Håkon Iversøn (SI), Øyvind Skattebo (IKT Valdres), Peder Haug (Gran), 
Edvard Lysne (Hedmark IKT) og Jan De Dunker (SÅTE) 

 
Referent:
  

Elise Aakernes og Marit Dammen 

Agenda: 
 
 

 Tjenestebasert adressering TBA v/Trine Lundbye - Utgår 
 Ny DIPS-versjon og testing med kommuner for mottaker 

epikrisemelding v/Bente  
 Diskusjon om funksjonalitet for default tjenesteadresse som 

epikrisemottaker v/Bente  
 Dialogmelding lege –lege og hva som involveres i primærhelsetjenesten 

v/Bente 
 Prosjekt Digital samhandling i pasientforløp v/Marit 
 Eventuelt 

 
IKT SU https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-

forskning/samhandling#tjenesteavtaler 
Samarbeid om IKT- løsninger lokalt  
Formålet med denne avtalen er å sikre god samhandling mellom Sykehuset Innlandet 
(SI) og kommunen, herunder fastlegene, pleie- og omsorgstjenesten, barne- og 
skolehelsetjenesten og legevaktordningen, ved å klargjøre SI og kommunens ansvar og 
oppgaver vedrørende samarbeid om IKT-løsninger og utvikling av IKT-systemer. 
 

 

https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling#tjenesteavtaler
https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling#tjenesteavtaler
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Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 
Saknr Saktittel/referat Ansvar 

23/19 Referat godkjent  

24/19 Tjenestebasert adressering TBA  - Sak utgår pga forfall  

25/19 Ny DIPS-versjon og testing med kommuner for mottaker 
epikrisemelding 

 SI skal oppgradere DIPS EPJ - først varslet 01.12.19, men dette er utsatt til 
medio januar 2020. Nytt er at kommuneadresse foreslås som mottaker på 
epikrise knyttet til innleggelse med registrert PLO-kommune. Dette gjelder 
tjenesteadressene Legetjeneste v/sykehjem og Sykepleietjeneste. Denne nye 
funksjonaliteten må testes, spørsmål om vi må teste mot alle tre systemene 
(Gerica, Profil og CosDoc). Testes i første omgang mellom SI og Gjøvik 
kommune (Gerica). 

Bente 

 

 

 

 

 

26/19 Diskusjon om funksjonalitet for default tjenesteadresse som 
epikrisemottaker 

 Denne funksjonaliteten kommer. Spørsmål som må diskuteres er 
hvilke tjenesteadresser som skal legges opp. Må i alle fall ha 
Legetjeneste v/sykehjem + Sykepleietjeneste. Viktig at alle som 
har oppfølging av pasienten i pleie- og omsorg har tilgang til 
epikrisemeldinger. 

Bente 

27/19 Dialogmelding lege – lege og hva som involveres i primærhelsetjenesten 

 Se vedlagt presentasjon. Alle HF i Helse Sør-Øst skal innføre 
dette. SI starter prosjektet i desember -19 med tentativ oppstart i 
mars -20. 

 

Bente 

28/19 Prosjekt Digital samhandling i pasientforløp 

 Se vedlagt presentasjon om prosjekt «Digital samhandling i 
pasientforløp» 

 

Marit 

29/19 Eventuelt 

 Det er flere kommuner som har oppgradert Visma Link i det siste, 
og dette har ført til trøbbel med meldingsutvekslingen mellom 
disse kommunene og SI. SI ber om at dette varsles på epost til 

 



 

 

    

3  
 

meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no , slik at vi kan være 
med å sende testmeldinger for å kontrollere at alt går som det skal 
etter oppgraderingen. 

 Øystein K. Johansen: Spørsmål angående meldingsutveksling ved 
poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten, er dette noe som 
jobbes med?  

Svar: Det er jobbet med nasjonalt og dessverre også terminert 
nasjonalt. 

 Odd Gaute Grøndalen; spørsmål om Confrereløsningen. 

Svar: Løsningen er testet i en pilot ved Sykehuset Østfold. Godt 
brukergrensesnitt og lett å bruke for både pasient og behandler. 
En til en løsning. Lisenskostnad pr. behandler pr. måned. SI er 
avventende til løsningen, da den ikke er åpnet for flerpartsamtaler. 

 

30/19 Neste møte i jan/feb. 2020 – innkalling kommer Marit 

mailto:meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

