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Retningslinje nr. 9 – samarbeid om IKT- løsninger  
 

1 Formål  

Sikre helhetlige behandlingsforløp for pasientene i overgangen mellom kommune- og 

spesialisthelsetjeneste. 

 

2 Bakgrunn  

Retningslinjen skal legge til rette for effektiv og sikker elektronisk samhandling mellom 

kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

 

3 Omfang 

Retningslinjen omfatter elektronisk samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunene.  

 

4 Partenes forplikter seg til å: 

 være tilkoblet til Norsk helsenett som felles kommunikasjonskanal fra og med 2012 

 implementere NORM for informasjonssikkerhet i egne internkontrollsystemer  

 følge prosjektplanen som er lagt for kommunehelsesamarbeidet (meldingsløftet) med 

tanke på fremdrift 

 etablere miljø for elektronisk meldingsutveksling i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter for IKT- området og forventninger gitt av Helsedirektoratet 

 benytte elektronisk meldingsutveksling som primær samhandlingsform for utveksling av 

pasientinformasjon når dette er tilgjengelig 

 ha èn, definert samhandlingskontakt for IKT-løsninger i henhold til denne retningslinjen 

 rapportere behov for nye elektroniske løsninger og/ eller endringer av dagens løsninger til 

Samhandlingsutvalget 

 rapportere avvik som ikke fanges opp i de ulike elektroniske meldingssystemene 

 medvirke til at fastleger (kommunene) og avtalespesialister (SØ/ Helse Sør-Øst) omfattes 

av samarbeidet om IKT-løsninger 

 
5 Driftsavtale 

Før iverksetting av IKT-løsninger skal det inngås en driftsavtale.  

 

Driftsavtalen skal beskrive partenes ansvar og oppgaver innen følgende områder: 

 Overvåkning 

 Oppgraderinger 

- varsling 

- testprosedyrer 

 Feilsøking og support 

 Rutiner 

 Opplæring 

 Risikovurderinger 

 Forhold til andre samarbeidspartnere, som fastleger og avtalespesialister 
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Det skal defineres:  

 hvilke elektroniske meldinger som skal utveksles  

 hvilke adresser som er gyldige 

 hvilke kontaktpunkter partene skal ha 

- teknisk kontakt, også hos ekstern driftsoperatør og leverandører 

- systemansvarlig 

 hvilke rutiner for feilsøking som skal benyttes hvis det blir feil i meldingstrafikk  

 hvilke tidspunkt brukerstøtte er betjent hos begge parter 

 

Partene forplikter seg til å etablere: 

 rutinebeskrivelser for behandling av meldinger 

 kvalitetsrutiner som sikrer at meldingsmiljøet er operativt, herunder rutiner for 

overvåkning 

 nødrutiner som beskriver hvordan informasjonsutveksling skal foregå når elektronisk 

meldingsutveksling ikke er tilgjengelig 

 testmiljøer som skal benyttes ved oppgraderinger og andre endringer i programmiljøet 

 nødvendig opplæring for egne medarbeidere i løsningene  

 kontinuerlig rutine for risikovurdering, avvikshåndtering og kvalitetsforbedring 

 

Partene forplikter seg til å varsle samarbeidsparten i følgende situasjoner: 

 Planlagte oppgraderinger 

 Uforutsett driftsstans 

 Organisasjonsendringer som kan medføre at meldinger ikke kommer frem til definert 

mottaker 

 Andre situasjoner som kan påvirke den elektroniske samhandlingen 

 

Vedlegg 

1. Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på pasientrelatert elektronisk 

meldingsutveksling 

2. Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset 

Østfold og kommunene i Østfold. 

 


