Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse
Dato:
Tid:
Sted:

15.09.2015
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak

16/15

Tid

Ansvar

Velkommen

10.00-10.10

NHN

PLO 2.0 status

10.10-10.30

Helsedirektoratet

10.30-10.40

KS

10.40- 11.10

Helsedirektoratet

11.10-11.20

Oslo kommune

12.20-12.30

KS

12.30-13.00

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet informerer om status, muligheter og utfordringer
ved PLO v.2.0

17/15

Se vedlegg: Sak 16-15_SamUT-2015-09-15-Revisjon-PLOv2 0
Pilotering PLO 2.0 og overordnede krav til meldingshåndtering
PLO 2.0 representerer et stort utviklingssprang. Testing, pilotering
og utbredelse av PLO 2.0 vil gi betydelig større utfordringer enn vi
har sett ved tidligere oppgraderinger.
Egil Rasmussen vil presentere saken for SamUT.
Se vedlegg: Sak 17-15_pilotering PLO 2 0_SamUT
Forslag til vedtak:
SamUT ber Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk helsenett og
representanter for aktørene i sektoren utrede hva som må legges til
rette for at det skal være mulig å kreve at alle EPJ skal kunne vise
alle meldingstyper og meldingsversjoner.

18/15

Strakstiltak Adresseregister
Georg F Ranhoff orienterer om status i prosjekt Strakstiltak
Adresseregister.
Se vedlegg: Sak 18-15 Konsekvensutredning for støtte av ikkeelektroniske adresser i AR_ SamUT

19/15

Adresseregisteret for PLO kommune
Kommuner opplever at beslutninger tilknyttet registrering av
postadresser i Adresseregisteret er tatt uten at representanter for
kommunene er hørt eller involvert i prosessen. Det ønskes en
redegjørelse fra NHN/Helsedirektoratet på hvilket grunnlag
beslutningen ble tatt og en omgjørelse av beslutningen om å legge
inn postadresser i adresseregisteret da dette har for store
konsekvenser og risiko for pasientsikkerheten ved kommunikasjon
med bl. annet fastleger. Det er ønskelig at denne prosessen starter
på nytt med kommunerepresentanter med i prosessen for å utvikle
adresseregisteret.
Se vedlegg: Sak 19-15_Postadresser i Adresseregisteret_SamUT
Lunsj 11.30-12.15

20/15

Orientering om forprosjektet EPJ i PLO
Kirsti Pedersen vil orientere om status i prosjektet.

21/15

Status fra program for felles infrastruktur/Samhandling FIA
Helsedirektoratet vil orientere om siste status etter gjennomført

22/15

styringsgruppemøte.
Fødselsepikrise – videre oppfølging

13.00-13.15

KS

13.15-14.00

Helsedirektoratet

14.10-14.25

NHN

OSEAN, status og veien videre

15 min

NHN

Ståle Tunang-Nybakk orienterer om status og kjente utfordringer i
OSEAN prosjektet.

14.25-14.40

Saken legges fram for SamUT for å klargjøre at KS nå fryser
fødselsepikrise-prosjektet i påvente av initiativ fra myndigheter eller
helseforetak. Samtidig ønskes lokale initiativ for å bidra til en mer
forsvarlig barselomsorg velkommen.
Se vedlegg: Sak 22-15_fødselsepikrise_SamUT

23/15

Forslag til vedtak:
SamUT oppfordrer alle helseforetak til å legge til rette slik at
helsestasjonene kan få en faglig god nok elektronisk melding om
fødsel tidsnok til at de kan følge opp barn og foreldre i samsvar med
«Veileder for barselomsorgen»
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og
referansekatalogen
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten ble vedtatt
1. juli 2015, med ikrafttredelse 1. september 2015.
Seksjon standardisering har etablert et sekretariat for
Referansekatalogen. Sekretariatet har blant annet ansvaret for
saksbehandling i forbindelse med forslag til nye oppføringer i
Referansekatalogen samt behandling av søknader om unntak fra
bestemmelser i forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten
Se vedlegg: Sak 23-15 Smaksnotat SamUT-150915-Orientering status
referansekatalogen-forskrift
Forslag til vedtak
SamUT tar informasjonen om forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten og Referansekatalogen til orientering.

24/15

Kartleggingen i KomUT på bruk av meldinger i
kommunehelsetjenesten
KomUT har gjennomført en kartlegging som viser bruk av meldinger
i kommunehelsetjenesten.
Heidi Slagsvold orienterer om kartleggingen og vil si noe om
utfordringene knyttet til å øke bruken av meldingene.

25/15

Se vedlegg: Sak 25-15 _SamUT_OSEAN fremdriftsrapport aug 2015

Evt

