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Agenda Referat 
1. Saker til OSU 24.2.21  

a. Digital samhandling på 
legevakt  

Atle og fleire har utarbeidd eit saksframlegg til ASU/OSU for å få opp kvalitet og lik metode for digital samhandling på 
legevaktene. Adressering, bruk av epj og oppføring av dekningsområde er kartlagt.  
Dei store interkommunale har det meste på stell, ein del mindre legevaktsamarbeid har fleire avvik. Enkelte 
kommuner organiserer legevakt i eigen kommune med fastlegejournal. Fagrådsmedlemmene tar initiativ i sine 
kommunar for å sjå om det er mulig å påvirke. Atle og Asbjørn stiller på møte i OSU og legg fram saka.  

b. ROS-analysen Dette er rapport frå oppfølging av den første ROS, gjennomført i september 2020. Saksframlegg vedlegg til referat 

c. Orientering om ny regional 
rutine for kommunikasjon 
mellom HF og kommune om 
polikliniske pasientar. 

Saksframlegg vedlegg til referat 
Erfaringer i bruk? Folk i poliklinikk er oppmerksom på rutinen i det minste. Eitt og anna spørsmål i kommunen. 
Vanskeleg å måle dette.  
Vi trur dette er etterspurt, viktig å formidle rutinen ut dei som skal bruke den. 

2. KS E-komp mandat 2021 

 



3. Oppgaver i 2021 Britt Krøvel er med slik at vi kan samstemme oss på aktivitetar framover. Dei skal ha stort fokus på kontinuerlig 
forbedringsarbeid med oppstart av aktivitet i mars. Dokumentasjon er meldt inn som eitt prosjekt. Dei tenker også 
webinar med tema dokumentasjon og pasientsikkerhet. Proact-kurs og modell for simulering og VR-teknologi ute i 
kommunene, fokus på ABCDE, ISBAR og NEWS. Helsefellesskap, korleis utvikle det i fellesskap. Standardisering er 
definitivt tema i Helseplattformen også, viktig å sjå dette i samanheng, felles ressursar, kan vi få til synergi her? 
Utviklingssenteret tar ballen, ser på tema NEWS og HP, Britt koordinerer. 

a. Webinarer May-Liss ide: Halvtimes tema-webinar, med tydelig kanal for tilbakemelding med ønske om nye tema, gjerne som 
oppfølgingswebinar. Utfordrande å få forbedringsarbeidet til å «sitte», kanskje slik aktivitet kan bidra.  
Tema: NEWS, standardisering av dokumentasjon.  

b. Fagsamlinger Sterkt begrensa av Corona 

c. KJ Kristiansund ferdig med pilot i Profil. Det fungerer heilt greit, kjekt hjelpemiddel for spl i hbo, med tanke på 
legemiddel. Anne Jorun – ulik bruk i kommunene, behov for meir informasjon, folk må forså at dei kan sjekke i KJ om 
der er reseept, framfor å sende e-melding. SSIK satser på å komme i gang i år, Ålesund må også i gang ganske snart. 
Molde har innhenta tilbud, aktivitet på gang, Forsinka av covid-aktivitet. Cosdoc venter på oppgradering, prosess på 
gang. KJ blir viktig sjøl om vi får HP! Ved behov kan Atle og Anne Jorun holde webinar om KJ, men folk må seie ifrå. 

d. Corona Kor stort er ønsket i HF å vite om pasient som blir innlagt er vaksinert? Strevsomt å huske på å skrive i 
innleggelsesrapport. Det tar nok lenger tid å etablere rutine enn å vente på at info skal komme i KJ.  

4. Nye meldingstyper 2021 Henvisning 2.0 frist mottak 1. april, Frist for sende 1. juni  
Epikrise 1.1 frist 1. april 
PLO 1.6 frist 1. juli (Profil) 

Sannsyleg behov for testing i kommunene. Det kjem eit informasjonsbref frå NHN, aksjon etter det. 

5. Ny samhandlingsavtale Det er lagt inn aktivitet rundt fagnettverka at alle skal gå gjennom representasjon. Ass. Fagdirektør HMR og Fagleg 
leiar HP, Henrik Erdal er den som skal sjå på det for oss. Tar dette opp igjen i neste møte, inviterer Samhandlingssjef. 

6. Evt Stort behov for at fastleger rydder i reseptformidleren, mange sekretærer på legekontor viderefører ikkje, dei 
oppretter nye, fordi dei kan ikkje gjere oppslag. Slik blir det meir og meir rot. Problemet er at dette er delegert til 
personell som berre delvis har dei rettigheter som skal til. 

  

 


