Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse
Dato:
Tid:
Sted:

21.09.2016
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
51/16

Oppfølging av eventuelt saker fra SamUT møte 7/6-16
Orienteringssak

Tid

Ansvar

1000-1015
(15 min)

NHN

1015-1040
(25 min)

NHN

1040-1110
(30 min)

KomUT/NHN

1110-1125
(15 min)

Helse Vest IKT

Fastlegeregisteret
KS ønsker en orientering fra NHN om status ift tilgang
fra kommunens EPJ
Nasjonalt hjelpenummer
KS etterspør helseforetakenes bruk av nasjonalt
hjelpenummer. Det er utviklet, men ikke tatt i bruk på
helseforetaksiden
52/16

Nasjonal varslingstjeneste
Orienteringssak
NHN vil orientere om status på arbeidet i prosjektet,
aktiviteter, teknisk løsning, mål og fremdrift

53/16

Nasjonale retningslinjer for kommunal akutt
døgnenhet (KAD)/Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
/ØHD)
Viser til vedtak fra SamUT møte 7/6-16:
"SamUT ber KomUT utarbeide et forslag til kortsiktig
veileder for meldingsflyt og informasjonsutveksling i
KAD/ØHD, basert på muligheter som foreligger ved ulike
EPJ-systemer. Det er viktig at representanter fra
Direktoratet for e-helse, helseforetaksiden og
fastlegerepresentanter deltar i arbeidet. Veilederen
presenteres for SamUT 21.september 2016 og
beslutning om videre nasjonal forankring tas da"
KomUT vil orientere om status i arbeidet.

54/16

Behov for samlet og oversiktlige krav for utfylling av
for ulike labsvar
Tilslutningssak
Helse Vest vil legge fram saken for SamUT
Standarder for svarrapport labsvar er nokså generelle og
skal dekke mange ulike labsvar.
I forslaget fra Helse Vest ligger et ønske om ett felles
sted som tydeliggjør hvilke informasjonselementer det er
viktig å fylle ut for de ulike typene labsvar.
Forslag til vedtak:
SamUT ber Direktoratet for e-Helse om å samle denne
informasjonen ett sted, slik at det ikke er tvil om hvordan
innholdet i gode labsvar skal fylles ut.

Vedlagt saksunderlag:
Sak 54_16 SamUT_210916_Behov for samlet og
oversiktlige krav for utfylling av for ulike labsvar

55/16

Lunsj 1130-1215
Referansekatalogen for e-helse

1215-1245
(30 min)

Direktoratet for e-helse
(Avd. standardisering)

1245-1300
(15 min)

Direktoratet for e-helse
(Avd. standardisering)

1310-1410
(60 min)

Direktoratet for e-helse
(FIA)

1410-1440
(30 min)

Direktoratet for e-helse
(FIA)

1440-1500
(20 min)

Helse Nord IKT

Orienteringssak
Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse vil
orientere om status og saker som har vært behandlet i
utvalget siden forrige SamUT møte
56/16

Utvalg for tjenestetyper- orienteringssak
Orienteringssak
Direktoratet for e-helse vil orientere om status og saker
som har vært behandlet siden forrige SamUT møte

57/16

Pause
FIA Samhandling
Orienteringssak
SamUT er etablert som referansegruppe for prosjektet.
Det innebærer at FIA Samhandling skal avgi kort status
om aktiviteter i prosjektet og løfte frem sentrale saker til
hvert SamUT møte.
Følgende aktiviteter vil bli løftet frem i møtet:

Overordnet status FIA Samhandling

Enhetlig meldingsutveksling:
applikasjonskvittering

Modernisering: kommunikasjonsparametere

Forvaltning: Ny nasjonal forvaltningsmodell
Vedlagt saksunderlag:
Sak 57-16 SamUT_210916_FIA Samhandling

58/16

FIA forvaltning- SamUTs oppgaver som foreslått i
Nasjonal forvaltningsmodell
Drøftingssak
Innspill og diskusjon. Hva bør være SamUT sine
arbeidsoppgaver?

Evt
59/16

PLO meldinger v 2.0
Helse Nord ønsker å fremme sak om klargjøring og
implementering av PLO meldinger versjon 2.0.
I sak 46/16 i SamUT orienterte Direktoratet for e-helse
om status. Utkast til revidert standard PLO 2.0 er
ferdigstilt og utkast til prosjektmandat for pilot PLO 2.0
foreligger. Det må etableres et nytt prosjekt, med
finansiering, for at arbeidet skal videreføres.

