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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Målselv kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt
nr. 9.

Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved bruk av
IKT-systemer. Samarbeid om IKT-Iøsninger og utviklingen av IKT-systemer lokalt er av stor
betydning for å få til god samhandling.

Formålet er å sikre at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid
og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, veiledning og opplæring.

Avtalen skal bidra til:
3.1. Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon
3.2. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.
3.3. At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved

meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår sikkert og i tråd med lovverk,
retningslinjer og andre avtaler.

3.4. At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, blant annet fastlege,
fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister
og apotek.

Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når
det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles
møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:
Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/
helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for
diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og
de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter
og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN,
eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.
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5. Lover, forskrifter og retningslinjer

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle ki
og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene skal
gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige
bestemmelser finnes

Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64
Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18, mai 2001 nr 24

Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være
relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-Iøsninger samt endringer i lovverket.

Partene skal ha særlig fokus på at bruk av IKT-tjenester skal sikre pasientenes rettigheter,
taushetsplikt og personvern.

Partene skal ha etablert systemer og organisering som skal ivareta informasjonssikkerheten.
Partene skal dokumentere egen informasjonssikkerhet og gi hverandre opplysninger som er
nødvendige for å ivareta informasjonssikkerheten.

5.1. Særlig relevante forskrifter

Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i
helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)
Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av
helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-07)
Journalforskriften
Forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven
Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-12-
15)
Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk
tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-24)

5.2. Relevante veiledere

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)

Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg til å
overholde krav gitt i Normen. Normen omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet,
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon,

"Krav til elektronisk meldingsutveksling" (Helsedirektoratet)

Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være på
plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. Se vedlegg
1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt noen krav som er
veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene.
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Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger. (Utarbeidet av
Kompetansesenteret for IT i Helsevesenet, KITH)

"Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten". Veileder utgitt av Helsedirektoratet. (IS-1922)

"Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger". Utgitt av Helsedirektoratet (IS-1824)

Krav for bruk av NHN-video (Norsk Helsenett)

Kodeverk for elektroniske meldinger — Volven (Helsedirektoratet)

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens
felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner,
datadefinisjoner, m.m.

6. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

Vedlegg 1: Krav til elektronisk meldingsutveksling (fra Helsedirektoratet)
Vedlegg 2: Forslag til standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved
elektronisk kommunikasjon
Vedlegg 3: Oversikt over meldingsflyten mellom UNN og kommunene
Vedlegg 4: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr

Endringer i vedlegg skal dateres og regnes som del av denne avtalen.

Nye vedlegg skal dateres, nummereres og regnes som del av denne avtalen.

7. Ansvar og forpliktelser ved samhandling og samarbeid om IKT-Iøsninger

7.1. Meldingsutveksling

Partene forplikter seg til å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling
på en måte som er sikker, forsvarlig, som sikrer tilgjengelighet og som sikrer
meldinger til rett tid og av god kvalitet.

Målselv kommune forplikter seg til å fatte vedtak om oppstart av arbeidet med
innføring av elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten innen
utgangen av 2012.

Når kommunen søker, forplikter UNN seg til å legge til rette for kommunen som
kommunikasjonspartner.

Partenes forpliktelser omfatter også følgende:

Å følge "Normen" og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
Å følge " Krav til elektronisk meldingsutveksling", se vedlegg 1
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Deltakelse i prosjektet FUNNKe et implementeringsprogram for elektronisk
utveksling av helseopplysninger

e) Partene forplikter seg til å følge "Standardprosedyrer for elektronisk
kommunikasjon mellom kommuner og helseforetak". Dette innebærer blant annet
at:

Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og UNN
Utforming og endring av standardprosedyrer skal vedtas i Overordnet
samarbeidsorgan mellom kommunene og UNN (OSO)
Til og med utgangen av 2013 utarbeides forslag til standardprosedyrer
innenfor rammene av FUNNKe-prosjektet.

f) Felles standardprosedyrer skal omfatte følgende:

Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk
kommunikasjon (se vedlegg 2 og 3) utarbeidet med utgangspunkt i
"Retningslinjer for bruk av PLO-meldinger" (utarbeidet av KITH)
Rutiner for å håndtere nedetid og meldinger til kommunikasjonspartene om
feil i den elektroniske meldingstjenesten
Rutine for dialog og eventuell manuell dokumentbehandling ved utilsiktet
nedetid eller annen feil som går ut over den elektroniske kommunikasjonen.
Rutiner for håndtering av avvik. Rutinene skal inkludere ordning for hvor det
skal leveres melding om avvik og for hvem som skal behandle slike
meldinger.
Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger som er ukjente for
mottakeren.
Rutiner for dialog mellom partene om forhold som må avklares raskere enn
den responstid som er satt.

7.2. Samhandling og samarbeid ved bruk av videokommunikasjon (VK)

Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av verktøy for bruk av
videokommunikasjon slik at tilbudet blir tilgjengelig og er av god kvalitet.

Tilbudet kan omfatte administrative, kompetansebyggende og kliniske tjenester.

UNN forplikter seg til å utvikle og tilby kommunen kliniske tjenester over VK i samarbeid
med kommunen.

Partene forplikter seg til å
Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy
Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende
verktøy.

d) Ved avtalt bruk av videokommunikasjon skal partene sørge for
At det finnes nødvendige og egnede rom med nødvendig og egnet utstyr (se
vedlegg 4)
At kommunikasjonen oppfyller alle krav til informasjonssikkerhet
At utstyret for videokommunikasjonen er kvalitetssikret.
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7.3. Utgifter

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene
sine egne utgifter som følge av denne avtalen.

Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp
avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper
ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Målselv kommune og UNN.

Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Målselv kommune For Univ sitetssykehuset N rd-Norge HF
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Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 9

Helsedirektoratet 1. desember 2011: Krav til elektronisk meldingsutveksling

Organisatoriske krav

Virksomheten skal ha inngått avtale om tilknytning med Norsk Helsenett SF for
elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over helsenettet.
Virksomheten skal ha etablert en kommunikasjonsløsning / meldingstjener som er
underlagt virksomhetens databehandleransvar.
Alle meldingstypene som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av det
nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal ha prosedyrer som sikrer en oppdatert oversikt over hvilke meldinger
og meldingsversjoner som virksomheten skal kunne sende og motta.
Virksomhetens prosedyrer for bruk av og håndtering av de ulike meldingene skal følge
anbefalinger til nasjonale retningslinjer.
Virksomheten skal sikre at elektroniske meldinger som mottas, kommer frem til riktig
mottaker i egen virksomhet så raskt som mulig.
Virksomheten skal sørge for at meldingen følges opp av den som har overtatt ansvaret
ved ferieavvikling og annet fravær. Virksomheter som i perioder holder stengt, må ved
behov sørge for å varsle fravær til aktuelle kommunikasjonsparter / samhandlingsparter.
Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk.
Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å overvåke
meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring.
Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking.
Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i
forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommendes
kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter.
Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller
negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyren skal beskrive hvordan
samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og/eller e-post.
Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det er
klart for brukerne hvor de kan henvende seg ved behov for brukerstøtte.
Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp,
herunder henvendelser som krever involvering av flere virksomheter /

samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølging av henvendelsene skal være
tydelig presisert.
Virksomheten skal sikre at alle som gis adgang til å sende og motta meldinger og til å
drifte systemer for elektronisk meldingsutveksling, har tilstrekkelig kunnskap til å bruke
systemene og til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.
Virksomhetene skal gjennomføre risikovurdering i forbindelse med elektronisk
meldingsutveksling, både før oppstart og ved endringer som har betydning for
informasjonssikkerheten.
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Tekniske krav

Virksomheten skal anskaffe og installere virksomhetssertifikat for virksomheten og den

enkelte bruker som benytter personlige kvalifiserte sertifikater når det er krav om det.
Virksomheten skal påse at informasjon om egne sertifikater er gjort tilgjengelig i NHN-

Adresseregister.

Virksomheten skal ha prosedyrer for å fornye sertifikatene og oppdatere informasjonen i

NHN-Adresseregister.
Virksomheten skal ha registrert — og skal løpende oppdatere — adressen til egne

tjenester eller personer i NHN-Adresseregister. Virksomheten skal ha prosedyrer for

dette.
HER-id skal benyttes til å identifisere avsender, mottaker og kopimottaker for alle

elektroniske meldinger.
Virksomheten skal bruke ebXML — rammeverket.
Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av det

nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal sikre at det gjennomføres forløpstesting ved:

Oppgradering som får konsekvenser for andre samhandlingsparter

Innføring av nye elektroniske meldinger
- Endring av eksisterende meldinger

Virksomheten skal påse at presentasjonen (visningen) av innholdet i meldingen er riktig

hos avsender og mottaker.
Virksomheten skal sørge for at den tekniske løsningen sender og mottar transportkvitter

på alle meldinger.
Virksomheten skal sende og motta applikasjonskvittering på alle meldinger.

Virksomheten skal ha teknisk løsning for overvåkning av elektroniske meldinger.

Virksomheten skal definere hvordan meldingen skal sendes på nytt til mottaker ved feil i
forbindelse med meldingsoversendelse.
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Vedlegg 2 til Tjenesteavtale nr 9

Forslag til meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk

kommunikasjon. Beskrivelsen av kommunikasjonen er hentet fra Tjenesteavtale

nr 5, pkt 4.

Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende melding til aktuell instans i kommunen  Helseopplysning ved søknad  innen 24 timer
etter innleggelse, eller innen 24 timer etter at det avdekkes at pasienten vil ha
forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving. Telefonkontakt kan erstatte
skriftlig tidligmelding. Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge parter.

For pasienter med tjenester i kommunen fra før innleggelsen, sendes umiddelbart etter
innleggelsen meldingen  Innlagt pasient

2. Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.

3. Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder vurdere
om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving. Bistå pasienten
ved søknader om tjenester pasienten har behov for.  Helseopplysning ved søknad  brukes
som vedlegg til egensøknad.

For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging av
utskriving tidlig:

avtale samarbeidsmøte (evt. via telefon/videokonferanse) med pasient, pårørende og kontaktperson fra kommunen
for å avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp.(  Forespørsel)  Plan for
utskriving skal dokumenteres i journal. Planen overleveres også pasientiparørende, og sendes til medvirkende i
kommunehelsetjenesten

medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, dersom dette anses som nødvendig

informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at denne utformes, eller arbeid
igangsettes, dersom pasienten og kommunen samtykker

innenfor psykisk helsevern skal institusjonen som hovedregel igangsette arbeid med individuell plan, dersom
pasienten og kommunen samtykker. Dette gjøres i samarbeid med andre tjenesteytere for å bidra til et helhetlig
pasienttilbud. For pasienter som ikke samtykker til individuell plan, men som åpenbart har behov for samordnende
tjenester, må hjelpen likevel koordineres. For pasienter som skrives ut til tvunget ettervern skal individuell plan
utarbeides

4. UNN skal bistå med å kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog
med pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver

5. Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer
meldingsbekreftelse.  (Forespørsel)

6. Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket  (Forespørsel).

7.  Oppnevne kontaktperson/koordinator.  (Forespørsel).

8. Kontakte behandlende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt
hjelpebehov etter utskriving, for bl.a. å melde fra om pasientens funksjonsnivå før
sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent.  Innleggelsesrapport

9. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient,
institusjonspersonale og eventuelt pårørende.

10. Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale.  (Forespørsel og Svar på forespørsel).
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Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette
ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan.  (Forespørsel
og Svar på forespørsel).

Gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt.  (Forespørsel  og
Svar på forespørsel).

Når pasienten er utskrivningsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver

Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar.

Så tidlig som mulig gi melding om utskrivningsklar pasient til kommunen  (utskrivningsklare
pasient).  Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere oppholdstid, herunder for pasient
som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks utskrivingstidspunkt er avklart. I
tillegg til  utskrivningsklar pasient  skal det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner
som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklar. Disse skal
sendes i  Helseopplysning ved søknad.

Melding om utskrivningsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke vurderinger
og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er
utskrivningsklare

Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold.  Avmelding Utskrivningsklar
pasient.  For utskrivningsklare pasienter som får behov for kortvarig spesialisert behandling i
ventetiden for utskrivning, informeres kommunen uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen
er utskrivningsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen.

Beregningen av antall utskrivningsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er
utskrivningsklar igjen. Dette skal dokumenteres.

Kommunens ansvar  og  oppgaver

Omgående følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og
eventuelle søknader fra pasienten, straks gi beskjed til helseforetaket om og når kommunen
kan ta i mot pasienten  Forespørsel,  og iverksette planlegging og etablering av tjenester i
komm unen.

Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart
som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare.

Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og vedtak
som har betydning for pasientens utskriving.

Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare
pasienter, jf denne avtalens pkt 4.2 a-e.

Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved UNN for å få diskutert/avklart
denne.

Når pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisttjenesten etter innleggelse/vurdering

Helseforetakets ansvar og oppgaver

10



1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter
innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter.  Utskrevet
pasient.

2. Epikriser og fagrapporter:

Epikriser sendes fra sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og
Helsepersonelloven § 45.

Medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter som er avgjørende for umiddelbar
oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. For eksempel ø-hjelps
vurderinger i tilfeller hvor pasienten ikke blir innlagt. Resultater fra prøver eller annen
informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de foreligger.
Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med opplysningene.

Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes til aktuell
kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter seg
dette.  Kopi av lege epikrise og polikliniske notat samt Epikrise sykepleie

Ved utskriving til hjemmet eller institusjon sendes epikrise til pasientens fastlege senest
innen en uke, og raskere dersom oppfølging er påkrevd før det er gått en uke.

Epikrise skal i tillegg sendes til innleggende lege og til pasienten.

3. Gi tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plan.

4. Sende nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling, må
sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av nødvendige medikamenter
og utstyr inntil pasienten selv (evt. med kommunens hjelp) kan skaffe seg medikamentene.

5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon.

Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport.
Ved transport til privat hjem gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet.
Ved transport til kommunal institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er tatt
imot av institusjonspersonalet.

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.

7. Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.

8. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper og individuell
plan.
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Vedlegg 3 til Tjenesteavtale nr 9

Kort oversikt over meldingsflyt mellom HF og kommune

Kommune PLO

Dersom pasienten har

kommunale tjenester

Meldingstype

Innlagt pasient

Innleggelsesrapport (bare dersom pas
har kommunale tjenester fra før)

Sjukehuset

Dersom pasienten har

kommunale tjenester

Til bruk ved interaktiv

samhandling rundt

pasienten

Kommunen svarer på

når Utskrivingsklar pas

kan tas i mot

->

->

(Tidligmelding) Meldingstypen heter
Helseopplysning ved Søknad

Dialogmeldinger: Forespørsel, Svar på
forespørsel, Avvik

Helseopplysning ved Søknad

Melding om UtskrivingsIdar pasient

Vedlegg til Melding om utskrivingsklar
pasient meldingstypen
Helsesnin er ved søknad

Forespørsel

Avmelding UtskrMngsklar pasient

Melding om Utskrevet paslent

Sjukepleieepikrise, og eventuelt
Pasientorlentering ved Utskrivelse

Sendes innen 24 timer

dersom pasienten

trenger kommunale

tjenester etter

utskrivelse

Til bruk ved interaktiv

samhandling rundt

pasienten

ved behov for nye eller

endrede tjenester fra

kommunen

Når ferdigbehandlet og

<-- kommunen ikke kan ta i

mot pasient

Dersom pasienten likevel

IKKE er ferdigbehandlet

Den dagen pasienten

skrives ut av sjukehus

Epikrise: Den dagen

<- pasienten skrives ut av

sjukehus eller noen tid

etter

Epikrise
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Vedlegg 4 til Tjenesteavtale nr 9

Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for:

Nødvendig rom med VK-utstyr — evt nødvendig mobilt utstyr
Med nødvendig tilleggsutstyr

Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tilkobling
for eksternt medisinsk utstyr

Sikre kommunikasjonsveien
Gjennomføre risikovurdering for å dokumentere informasjonssikkerheten
Dersom tjenesten bruker Norsk Helsenett (NHN) sin videotjeneste skal
tjenesten oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-videol
Bruke datanett med høy kvalitet
Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering

Kvalitetssikre VK-utstyr
Dersom tjenesten bruker NHN sin videotjeneste skal tjenesten oppfylle NHN
sine minimumskrav for modell og versjon
Tjenesten sitt krav til skjermoppløsning og kvalitet
Holde VK-utstyr oppdatert

Software-versjon
Skifte ut enhet etter behov

Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler

Kompetanse
Ha support og feilretting lokalt
Tilby opplæring lokalt

Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten
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