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Elektronisk samhandling, statusrapport fra kommunene 
 

Alle kommuner samhandler med VVHF i samhandlingen rundt utskrivningsklare pasienter. Det har 

framkommet at det i enkelte tilfeller har vært utfordringer knyttet til organisering av 

meldingsmottak og tilganger/rettigheter i fagsystemene. Det er foretatt en kartlegging der deler av 

samhandlingskjeden og organisering er gjennomgått for alle kommuner. Med bakgrunn i denne 

kartleggingen ser man behov for å gå dypere inn i de enkelte tjenestene i hver kommune for å få 

totaloversikt over status.  

Foreløpig kartlegging har vist at:  

 Ingen kommuner samhandler på godkjent standard med VVHF knyttet til helsestasjon og 

barsel. 14 av 26 kommuner benytter systemer på helsestasjon som ikke følger nasjonale 

standarder 

 Ingen helsestasjoner benytter dialogmelding mot HF og fastlege 

 Noen kommuner har kommet i gang med meldinger innen ØHD og legevakt, men rutiner for 

sending og mottak av meldinger spriker fra kommune til kommune.  

 Noen kommuner har gitt tilgang til annet personell enn helsepersonell med 3-årig 

høgskoleutdanning til å dele medisinskfaglige opplysninger med helseforetaket gjennom 

elektroniske meldinger 

 Noen kommuner har ruskonsulent organisert under NAV, og vil dermed ikke kunne 

sende/motta meldinger 

 Noen kommuner har ikke personuavhengig kontaktpunkt som dekker alle tjenestene i 

kommunen, inkludert teknisk støtte 

 Noen kommuner har ikke gjort analyse for risiko og sårbarhet knyttet til den elektroniske 

samhandlingen 

KomUt er gitt mandat både fra styringsgruppen i Vestregionen, og samarbeidsstyret i KHS-26 til å 

gjennomføre kartlegging og bistand i hver enkelt kommune knyttet til den elektroniske 

samhandlingen. Denne vil ta utgangspunkt i den enkelte kommunes oppfyllelse av følgende:  

 Driftsavtale mellom 26 kommuner og Vestre Viken HF der det framgår 24 tekniske og 

organisatoriske krav som skal være oppfylt knyttet til elektronisk samhandling. Driftsavtalen 

er lagt til som del-avtale til avtale om helhetlig pasientforløp. 

 Punkt 1.4 i avtale om helhetlig pasientforløp 

 Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren (trådte i kraft 01.09.2015) 
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Kartleggingen vil være detaljert, og omfatte alle tjenester i de enkelte kommuner som benytter, eller 

i henhold til forskrift skal benytte elektroniske meldinger i samhandling med andre helseaktører. 

Dette gjelder for følgende tjenester: 

 Pleie- og omsorg (sykepleietjeneste, psykisk helse og rus. Også boliger for 

utviklingshemmede) 

 Ergo- og fysioterapitjeneste (barn/voksne) 

 Legetjeneste pleie- og omsorg (institusjon) 

 Helsestasjonstjeneste (helsesøster og skole) 

 Barselomsorg (jordmortjeneste) 

 Legevaktstjeneste 

 ØHD (KAD) 

 Fengselshelsetjeneste 

 

Kartleggingen og bistand til hver kommune er igangsatt og gjennomføres iløpet av våren 2017.  

KomUt skal rapportere resultater til OSU. 
OSU tar fremlagt informasjon til orientering, og ber om at det enkelte LSU og kommune følger opp 
de anbefalingene som har fremkommet. 
 

 

 


