MØTEREFERAT
Møtedato

Tid

Møtested

15.09.2015

10:00– 15:00

Park Inn, Gardermoen

Deltakere

Thorill Antonsen, Annebeth Askevold, Irene Henriksen Aune, Kristin Bang,
Anne Bjørlykke, Nina Bjørlykke, Sverre Fossen, Hanne M Glad, Bjørn
Larsen, Morten Laudal, Bjørn Meek, Line Nordgård, Ståle Tunang-Nybakk,
Torbjørn Nystadnes, Hilde Grimnes Olsen, Kirsti Pedersen, Susanne Prøsch,
Georg Fredrik Ranhoff, Egil Rasmussen, Anne Marit Rennemo, Inger
Dybdahl Sørby, Gunn Sørensen, Jeanette Wiger

Fravær

Britt Fjærli Aune, Erik Hedlund, Astrid Simonsen, Heidi Slagsvold

Referent

Ståle Tunang-Nybakk

Sak

Ansvar
Det er ingen kommentarer til referat fra forrige møte.
Fra Helse Nord vil Line Nordgård erstatte Gunn Sørensen i SamUT.

16/15

PLO 2.0 status, Annebeth Askevold, Helsedirektoratet
Presentasjon er vedlagt.
Forslag til standard sendes om kort tid ut på høring. Høringsnotat legges ut på
ehelse.no og sendes per post til utvalgte mottakere. Liste over mottakere legges
også på ehelse.no. Det er viktig at det gis innspill til høringen til Helsedirektoratet
avd standardisering.
Det ble gitt innspill til pilotering og utbredelse av PLO 2.0.
-

-

Det bør etableres grov prosjektplan som drøftes med sektoren
PLO 2.0 gir store endringer i arbeidsprosesser. Det blir viktig med fokus
på endringene, og at brukerne blir involvert. Arbeidsprosesser må
beskrives før utvikling tar til
Det blir viktig å tydeliggjøre gevinster
Det er viktig med god forankring
Utvikling må følges opp, og munne ut i test og godkjenning. NHNs
Testsenteret må involveres
Ulike scenarier for pilot ble foreslått:
a) Pilot bør starte med et HF og noen avdelinger i et begrenset område
b) Pilot bør gjøres fra et HF med tilhørende opptaksområde
Utbredelse kan med fordel gjøres i område for område, gjerne ut fra
sykehusenes opptaksområder.

VEDTAK: Til orientering

17/15

Pilotering av PLO 2.0 og overordnede krav til meldingshåndteringen, Egil
Rasmussen, KS

Helsedirektoratet

Presentasjon er vedlagt.
Det ble presentert to alternativer til utbredelse av PLO 2.0
1.
2.

Gjennom innføring av CPP/CPA. Test i kommunesystemene må ta til
snarlig.
Alle må kunne vise alle mottatte meldinger. Er det mulig gjennom bruk av
sentrale "maler" (visningsfiler) som brukes for å vise meldingene.

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.
Helsedirektoratet legger frem forslag på neste møte i SamUT 9. desember.
18/15

Strakstiltak Adresseregister, Georg Ranhoff, Helsedirektoratet
Presentasjon er vedlagt.
Det er utarbeidet en presisering for bruk av Adresseregisteret, HISD_1153_2014.
Som finnes på ehelse.no. Det er viktig å bruke dette dokumentet ovenfor
leverandørene.
VEDTAK: Til orientering

19/15

Adresseregisteret for kommuner, Anne Marit Rennemo, Oslo Kommune
Presentasjon er vedlagt.
VEDTAK:
SamUT ber om at Strakstiltak prosjektet følger opp innspillet fra KS, med et
arbeidsmøte med utvalgte deltagere, med mål om en brukervennlig løsning for
bruk av postadresser i AR.

20/15

Orientering om forprosjektet EPJ i PLO, Kirsti Pedersen, Oslo Kommune
Presentasjon er vedlagt.
VEDTAK: Til orientering

21/15

Status for program for felles infrastruktur/samhandling FIA, Bjørn Meek,
Helsedirektoratet
Presentasjon er vedlagt.
-

Det ble gitt anbefaling til å involvere klinikerne i stor grad. Programmet
inviterer sektoren til å bidra i programmet.
Det er viktig det sees på hvilke ressurser som er bundet i andre tiltak.
Nasjonalt porteføljekontor må involveres.

VEDTAK: Til orientering

Helsedirektoratet

22/15

Oppfølgning fødselsepikrise, Egil Rasmussen, KS
Presentasjon er vedlagt.
-

KS kommer ikke videre i arbeidet med dette tiltaket uten bidrag fra andre.
Aktiviteten stoppes inntil videre.
Årsaken til mangel på bidrag kan være mangel på prioritering.
Fristen for innspill til NUITs forslag til prioriteringer for 2016 er om kort tid.
Det er viktig at prioritering av Fødselsepikrise spilles inn nå

VEDTAK:
Det vises til tidligere vedtak om utvikling av fødselsepikrise. SamUT spiller inn
forslag om at Fødselsepikrise tas med på neste liste over prioriteringer, samt at
det er behov for annen organisering.
23/15

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren og
referansekatalogen, Inger Dybdahl Sørby, Helsedirektoratet
Presentasjon er vedlagt.
VEDTAK: Til orientering

25/15

Osean, status og veien videre, Ståle Tunang-Nybakk, NHN
Presentasjon er vedlagt.
VEDTAK: Til orientering

24/15

Kartlegging i KomUT på bruk av meldinger i kommunehelsetjenesten, Heidi
Slagsvold, NHN
Saken ble utsatt

Eventuelt

Irene Aune Henriksen, Arendal Kommune
I forbindelse med bytte til System X ved vår Interkommunale legevakt, sier Hove
Medical at HELFO ikke gir tillatelse til oppslag i fastlegeregisteret fra legevakt.
Dette vil utgjøre en stor risiko for at epikriser sendes feil.
Saken ble utsatt
Neste møte er 9.12.2015 på Park Inn, Gardermoen (samme sted)

NHN

