REFERAT

KS faggruppe e-helse 3 møte 2018
Sted:
Tid

KS huset
12.11.2018

Tilstede
Tone Øyen Hansen( video)
Regin Hjertholm
Kirsten Ahlsen
Eli Taranger Ljones
Kate Ingeborg Rivø
Thor Johannes Bragstad
Kari Støfringsdal
Kjetil Løyning
Tom Are Olsen
Siw Sellæg
Ingvild Vedeler Nordhus
Tonje Weihe Presterud
Astrid Økland
Helga K. Haug
Espen Hetty Carlsen
Merete Lyngstad
Trine Lundbye
Nina Bjørlykke

KS
Heidi Slagsvold
Egil Rasmussen
Ingeborg Berge
Kjell Aasheim

Ikke tilstede
Cato Innerdal
Kyrre Pedersen
Arnfinn Aarnes
Kirsti Pedersen
Trond Sundby
Helena Niemi Eide
Frode kyrkjebø
Unni Stensvold

Agenda (se vedlagt pdf for å se alle presentasjonene som ble gjennomgått)
Velkommen ved Heidi Slagsvold (KS)
Samstyring og samordning på digitalisering i kommunesektoren ved Kristin Weidemann Wieland (KS)
Kristin orienterte om avgjørende innovasjoner og nyskapende aktiviteter som skjer i kommunesektoren og
utfordringene vår sektor står overfor. Hun formidlet også hvordan KS og kommunene samordner og samstyrer
seg på digitalisering og etableringen av regionale klynger som vil gi en kraft og fart i arbeidet med digitalisering.
I tillegg informerte hun om DigiFin og de prosjekter som nå har fått støtte og på vei ut i sektoren før hun
avsluttet med hvordan KS ser på arbeidet med «En innbygger-en journal» og «helhetlig samhandling og felles
journal for primærhelsetjenesten».
Kommentarer:
-

Handlingslammelse ift kommunenes epj
Diskusjonen pågår ikke overalt og ikke alle helsearbeider opplever at de er blitt hørt i
prosessen rundt løsning for primærhelsetjenesten
Hva gjør kommunene og KS for å kunne ta imot de økte utfordringene i de nærmeste 10
årene?

Svar: Sykepleiermangel, dimensjoneringsutfordring og utfordringer i fastlegetjenesten
krever mye ressurser. Det er en utfordring ift at kommunesektor ikke eies av staten og
dette medfører at helseforetakene sine behov har sterkere forankring i departementet.
Ved gode IT-løsninger øker samhandling og gir helsetjenesten i kommunene bedre innsikt i
pasientene sine utfordringer og det forventes innsats fra helse- og omsorgstjenestene i
kommunene økes fremover. Det er best for samfunnet at kompetanse og ressurser er
nærmest der innbyggere bor og det krever at kommunene må skru om ressursene. - - - - Behovet for å understøtte kommunenes tjenester vil aksellerere som følge av bedre
digitale verktøy.
Bruk av FIKS plattformen i kommunehelsetjenesten Ved Astrid Øksenvåg (KS)
Astrid informerte om FIKS plattformen, tjenester i drift og nye som er på vei ut i kommunene.
Kommentarer:
-

-

-

En utfordring som har vært diskutert tidligere i gruppen er Altinn og eposter med sensitiv informasjon
som kommer til fastlegen. Hva gjør KS?
Svar:
KS jobber sammen med Altinn for å løse dette. Spørsmålet gjelder spesielt sensitiv informasjon og det
å knytte en rolle i virksomheten til den sensitive informasjon.
Mottaker er ikke konsultert om hvordan vedkommende ønsker å få elektronisk post
Vi må sikre at det som kommer til virksomhet via Altinn og som skal til EPJ overføres direkte til
journalen
Det som mangler er en god svarløsning mot innbygger. Helsetjenesten har en bra meldingsløsning
mellom tjenestene, og det må ikke lages en konkurrent til dette.
Mottaker må være i stand til å ta imot alle typer sammensetning av dokumenter.
Hvor er helsenorge ift FIKS?
Dette må henge sammen med helsenorge.no og at innbygger finner sine helseopplysninger et sted det er viktig at helsenorge.no brukes for helseopplysninger.
Det er viktig at det etableres mekanismer som bygger på det vi har i dag.
Viktig at det jobbes fremover med komplimentere løsninger og ikke konkurrerende løsninger. Lage
samspill og støtte hverandre.
Må få inn flere bokser ift helse. Helsenorge som avsender inn i SvarUT og virksomhet som mottaker
Det hadde vært en fordel om alle kommuner kunne sende inn til ett sted og hvor mottaker sørget for å
videresende dette som dialogmelding med vedlegg til dem meldingen var ment for. Trenger også å
kunne kommunisere i motsatt retning.
MinSide løsning: inneholder post fra kommune, min profil, skatt og avgift. Hva med helsetjenester?
Viktig å poengtere at dagens samhandling må gå. Savner samhandling med andre tjenester og
innbygger
Svar:
FIKS kan håndtere kommunikasjon, og vil være et bidrag for å kunne ha sikre kanaler å arbeide på slik
at en har en to-veis samhandling.

Vedtak:
KS tar med innspillene i det videre arbeidet med FIKS plattformen og Altinn saken.
Forslag til plan for utvikling av felles grunnmur i helsesektoren ved Egil Rasmussen og Heidi Slagsvold(KS)
Egil og Heidi beskrev hva felles grunnmur er og de tilbakemeldingene kommunene (NUIT og NUFA) og KS har
sendt inn til Direktoratet på sin «plan for utvikling av felles grunnmur» i sektoren.
Kommentarer:
- Støtte til de tilbakemeldinger som er gitt.
- Trenger en sterkere arkitekturstyring mot de som ligger i den nasjonale porteføljen.
- Planen er lite detaljert og det kreves at det presiseres på hvilke løsninger som inkluderes.

Vedtak:
KS tar med innspillene inn i den siste høringen på «Plan for utvikling av felles grunnmur» i desember 2018.
Workshop- se vedlagte dokumenter for oppsummering

