Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse
Dato:
Tid:
Sted:

07.06.2016
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
43/16

Tid




Godkjenning av referat fra 9.mars- (etter
innspill er det gjort en endring i vedtak for sak
40_16)
Agenda
Kort om status "Nasjonal varslingstjeneste"

10.00-10.15
(15 min)

Ansvar
NHN

Forslag til vedtak:
SamUT godkjenner møtereferat fra 090316
Vedlagt saksunderlag:
Sak 43_16 Møtereferat_090316_til godkjenning
44/16

Utfordringer med bruk av tjenester som avsender
og mottaker av meldinger og mangelfull
informasjon i henvisninger

10.15-10.25
(10 min)

HSØ/Sykehuspartner

Orienteringssak - Oppfølging av sak 36_16 fra 090316.
Problemnotat med vedlegg er nå utarbeidet av
HSØ/Sykehuspartner. Jeanette Wiger informerer kort
om videre oppfølging av saken

45/16

Nasjonale retningslinjer for kommunal akutt
døgnenhet (KAD)/Øyeblikkelig hjelp døgnopphold
/ØHD)
Tilslutningssak- Oppfølging av SamUT sak 41-16 fra
090316. Behov for nasjonale retningslinjer for
KAD/ØHD, lagt frem av Helse Midt og KomUT Midt.
Det er et behov for å lage nasjonale retningslinjer for
meldings- og informasjonsflyt for kommunal akutt
døgnenhet (KAD) /øyeblikkelig hjelp døgnopphold
(ØHD). KomUT kan påta seg denne oppgaven dersom
SamUT ønsker dette. Utfordringsbildet er skissert i sak
41-16 og ytterligere belyst i vedlegg til denne sak. Det
er også skissert et løsningsforslag og en fremdriftsplan
for videre arbeid.
Forslag til Vedtak:
KomUT utarbeider et forslag til nasjonal veileder for
meldingsflyt og informasjonsutveksling i KAD/ØHD,
basert på muligheter som foreligger ved ulik EPJ valg.
Veilederen presenteres for SamUT 21.september 2016
og beslutning om videre nasjonal forankring tas da.
Vedlagt saksunderlag:
Sak 45-16 SamUT Nasjonale retningslinjer for KAD fra
KomUT- NHN-070616

10.25-10.40
(15 min)

KomUT/NHN

Sak 41_16 Brukerhistorie meldinger i forbindelse med
KAD (fra 090316)

46/16

PLO 2.0- orienteringssak

10.40-10.50
(10min)

Direktoratet for e-helse
(Avd. standardisering)

10.50-11.00
(10min)

Direktoratet for e-helse
(Avd. standardisering)

Direktoratet for e-helse v/Annebeth Askevold orienterer
kort om status for PLO v.2.0

47/16

Utvalg for tjenestetyper- orienteringssak
Direktoratet for e-helse v/Annebeth Askevold orienterer
kort om arbeidet i "Utvalg for tjenestetyper"

48/16

FIA Samhandling- SamUT som referansegruppe

11.00-11.25
(25 min)

Tilslutningssak

Direktoratet for e-helse
(FIA)

Prosjektet FIA Samhandling ble etablert 1. januar
2016. Prosjektet er en videreføring av flere prosjekter
som jobbet med meldingsutvekslingen i sektoren.
Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse med bred
deltakelse fra Norsk Helsenett.
Det er utarbeidet et notat (se vedlegg) som forslag til
beskrivelse av SamUT sin rolle som referansegruppe
for FIA Samhandling.
FIA Samhandling ønsker å legge frem:

Orientering om mål, organisering og aktiviteter
i prosjektet FIA Samhandling

Notatet «SamUT som referansegruppe for FIA
Samhandling» og få det forankret og vedtatt i
SamUT
Forslag til vedtak:
SamUT vedtar notatet «SamUT som referansegruppe
for FIA Samhandling» og vil være referansegruppe for
prosjektet FIA Samhandling.
Vedlagt saksunderlag:
Sak 48_16 Notat «SamUT som referansegruppe for
FIA Samhandling»

Lunsj 1130-1230

49/16

Orientering om delprosjekter i FIA samhandling
Orienteringssak
Prosjektet ønsker å presentere følgende
delprosjekter/aktiviteter for SamUT:

Tjenestebasert adressering / Apprec

Forvaltning

Modernisering
Vedlagt saksunderlag:
Sak 49_16 Orientering om delprosjekter i FIA
samhandling

12.30-13.30
(60 min)

Direktoratet for e-helse
(FIA)

Pause 10 min
50/16

Statusorientering fra sekretariatet for
Referansekatalogen for e-helse
Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse har
ansvar for vedlikehold og publisering av
Referansekatalogen for e-helse samt å svare på
henvendelser fra sektoren relatert til de
kravdokumentene som inngår i Referansekatalogen.
På møtet vil det bli orientert om de saker som har vært
drøftet i sekretariatet for Referansekatalogen for ehelse etter forrige presentasjon for SamUT.
Dette inkluderer blant annet:

Forslag til nye oppføringer i
Referansekatalogen for e-helse

Behov for endringer av forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten

Prosess for revidering av forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten
Forslag til vedtak:
SamUT tar statusoppdateringen fra sekretariatet for
Referansekatalogen for e-helse til orientering.

Evt

13.40-14.10
(30 min)

Direktoratet for e-helse
(Avd. standardisering)

