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Ansvar
Informasjon om Program for felles infrastruktur / Samhandling
Erik Hedlund fra Helsedirektoratet informerte om målbilde, prioritet og arbeid knyttet
til FIA-programmet i regi av Helsedirektoratet.
Program Felles InfrAstruktur (FIA)
•
Ny oppstartet program i Helsedirektoratet
•
Tilsvar på Riksrevisjonens kritikk
•
Hovedfokus
•
Bedre samhandling i sektoren på mellomlang sikt (3-5 år)
•
Primærbruk i helsetjenesten
•
0+ alternativet til utredningen av én innbygger, én journal
•
Tre hovedspor: Samhandling, Sikkerhet, Grunndata
•
«Smidig» tilnærming.
Fokusområder i FIA: Retningslinjer, Tekniske løsninger, Prosesser og rutiner
Samhandling
Delprosjekt:
1. Lokal Meldingsforvaltning
2. Felles Meldingsforvaltning
3. Felles drift for fastlege EPJ
Sikkerhet
Delprosjekt:
1. eID
2. PKI
3. Autentiseringstjenester
Grunndata
Foreløpige delprosjekt:
1. Robust forvaltning
2. Strakstiltak AR
3. Heving av datakvalitet
4. CPP/CPA
Metode
Styringsgruppen bestemmer rekkefølge/prioritet på delprosjektene. Finansiering
styrer hvor mange delprosjekt som kan kjøres i parallell. Delprosjektene følger en
nedskalert versjon av DIFIs prosjektveiviser. Hvert delprosjekt lager egen plan, og
kan generelt passere beslutningspunkter uavhengig av andre delprosjekter
For mer informasjon se presentasjon: Program Felles Infrastruktur-SamUT_100615
Vedtak:
SamUT ber om å komme inn på listen over "vesentlig forankringsarena". Organet

Helsedirektoratet

har kompetansen, er operative og kjenner meldingsflyten og problemstillingene. De
kan derfor bidra med opplysninger og med kompetanse. SamUT ber om at Erik
Hedlund tar dette innspillet med tilbake til Helsedirektoratet
SamUT ønsker en status fra FIA programmet ved møtet 15.september og
9.desember.
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Status Strakstiltak AR

Helsedirektoratet

Georg F Ranhoff presenterer status i "Strakstiltak Adresseregister"
Utførte aktiviteter

Dokumentet «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved
elektronisk samhandling» er ferdigstilt. Vil nå bli distribuert til sektoren og
leverandører.

Valideringsmodul

NAV har opprettet en tjeneste i Adresseregisteret og startet opp sin første
tjenestebaserte adressering

Endringer i grensesnitt for Adresseregisteret

Endringer i listen over kommunikasjonsparter

Endringsforslag for å synliggjøre hvilke meldinger som mottas
Allerede påbegynte endringer

Det er nå rettet opp i at man kan melde feil på informasjonen med kun å
benytte kommentarfeltet i feilmeldingsskjemaet

Det er blitt lagt til en kode for tannhelsetjeneste som er mulig å velge som
tjenestetyper.

Virksomhetssertifikatets utløpsdato skal vises i grensesnittet til
Adresseregisteret f.o.m. slutten av denne uken.

Prosjekt Strakstiltak Adresseregisteret har også sendt inn forespørsel om å
kunne velge virksomhetstype: Interkommunalt selskap
Nye grensesnitt planlegges ferdig høsten 2015

WEB services

Grensesnitt AR

Funksjonell beskrivelse
For mer informasjon se vedlagt presentasjon: 20150610 Strakstiltak AR SamUT
Vedtak:
SamUT tar presentasjonen til orientering.

16/15

Sak 16/15 Kort referat fra NUIT
Kristin Bang orienterte fra siste møte i NUIT 4.juni
Nasjonalt porteføljekontor er etablert og de fasiliterer prosessene for nasjonale fora
som E-eHelsegruppen, NUIT og NUFA. Alt sekretariatarbeidet er samlet på et sted.
Basert på tilbakemeldinger fra NUIT og prosjekteiere er det ryddet i
porteføljeoversikten. Den inneholder nå 52 prosjekter.
•
23 prosjekter berører EPJ hos fastlegene
•
15 prosjekter berører EPJ i PLO
•
23 prosjekter berører EPJ på sykehus
Neste møte i NUIT er 22.oktober, etter at statsbudsjettet er lagt fram
For mer informasjon se presentasjon: SamUT 100615_NUIT 040615_presentasjon
Vedtak:
SamUT tar presentasjonen til orientering.

Helsedirektoratet

14/15

Pleie- og omsorgsmeldinger - PLO 2.0

Helsedirektoratet

Annebeth Askevold fra Helsedirektoratet orienterte om status i arbeidet med PLO
2.0
Dette prosjektet omfatter kun revisjon av standarden i samarbeid med
arbeidsgruppen og styringsgruppen. Prosjektet startet i februar 2014 og avsluttes i
september 2015.
Hva er gjort i prosjektet:
Brukernes behov og krav til revidert innhold er identifisert og spesifisert
•
Meldingene forenkles og faglige innspill fra arbeidsgruppen er innarbeidet
•
Samordnet og forenklet modellen
•
Oppdatert for å støtte nye behov og lovmessige krav
•
Sett på arbeidsflyt og inkludering av polikliniske forløp, KAD mv.
Hatt møter med leverandører for å diskutere muligheter samt hva som er
implementert og endringsforslag
Utarbeidet funksjonell kravspesifikasjon for helsefaglige og administrative behov
Samordning mot e-resept pågår
•
(M25 melding skal benyttes for PLO)
Oppdatert informasjonsmodell
•
Utarbeiding av XML schema og eksempler gjenstår
Plan for videre arbeid:
• Arbeidsmøte og styringsgruppemøte i august
• Ferdigstille kravspesifikasjoner og standard
• Kommentarrunde/høring i sektoren
• Innarbeide innspill og ferdigstille dokumentasjon med status «til utprøving»
• Utarbeide prosjektforslag for pilot
Diskusjon/Innspill:
•
•

Krav om å kunne håndtere flere versjoner (sende og motta to versjoner
samtidig) må på plass og det må stilles krav til leverandørene om at man
må kunne velge versjon pr. kommunikasjonspart.
Det vil bli krevende å pilotere 2.0 uten CPP. Vi må løse adresseringsproblematikken for at 2.0 skal bli vellykket.

For mer informasjon se presentasjon: Presentasjon_PLO 2.0_SamUT 2015-06-10
Vedtak:
SamUT tar orienteringen til etterretning, og ber om at kjente utfordringer knyttet til
pilotering og utbredelse blir ivaretatt i det videre arbeidet.

15/15

Basismelding- RTG rekvisisjon og svar
Agder v/ Irene Henriksen Aune presenterte følgende problemstilling i SamUT:
Det er et problem at en del meldingstyper fortsatt sendes på edifact-standard.
Basismeldingen RTG-Rekvisisjon og svar sendes i dag i store deler av landet
fortsatt som edifact (adresseringsinformasjonen ligger som en del av meldinga).
Denne kan derfor ikke mottas av PLO systemene.
Hva kan vi gjøre for å komme bort fra edifact?

Vedtak:



SamUT ber NHN om å utarbeide en plan for utfasing av edifact i samarbeid
med de regionale helseforetakene.
Ta også med i kartleggingen at flere av PLO leverandørene ikke er
godkjent for mottak av kith ebxml.

KomUT Sør
v/Agder

Informasjon fra Helsedirektoratet om pågående aktivitet i følgende sak/vedtak
fra 11/3-15:

Helsedirektoratet

Sak 6/15 Hurtigarbeidende gruppe-tjenestekoder
Status for arbeidet samt mandat og forslag til opprettelse av en permanent gruppe
vil presenteres i neste møte i SamUT 15.september.

Informasjon fra NHN om pågående aktivitet i saker der det ble fattet vedtak
11/3-15:
Sak 7/15 Nasjonal varslingstjeneste
Arbeidsgruppe er etablert og består av representanter fra RHF og kommuner der
alle regioner er representert. Første arbeidsmøte er 15.juni. Agenda for 1.møte og
forslag til en plan for arbeidet ble presentert
For mer informasjon se presentasjon: Nasjonal varslingstjeneste SamUT 10.juni
Sak 9/15 NHN AR: Tilrettelegging for testmiljø i helsenettet
Med bakgrunn i ønsket om ny funksjonalitet i AR, må en slik utredning gjennomføres
av en arbeidsgruppe som har sitt utspring hos eier (Helsedirektoratet) og ikke av
driftsansvarlig (NHN).
NHN har fått tilbakemelding fra Helsedirektoratet (avdelingen som eier adm.reg) om
at det i juni skal gjennomføres et møte hvor man skal diskutere testmiljøer generelt.
Ønsket fra sektoren via SamUT har blitt spilt inn som et tema til det møtet.
Vedtak:
SamUT ber Helsedirektoratet presentere forslag til løsning i møte 15.september.

Evt

SamUT anbefaler at Nasjonal IKT inviteres inn som fast representant i SamUT.
EPJ i PLO v/Egil Rasmussen:
-

Prosjektet er i gang, arbeidsgruppe består av leger og sykepleiere +
systemansvarlige for alle tre systemene er med. "Hard tidsfrist" for
prosjektet, 22.okt er deadline.

Forslag til saker til neste møte 15.september:
•
Invitere NAV til neste møte for å si noe om EKHO prosjektet.
•
Vurdere en diskusjon der man ser på avhengigheter mellom CPP/CPA og
PLO 2.0 ift en PLO 2.0 pilot. (Egil)
•
PLO 2.0 pilotering -plan
Saksinnmelding; meld inn saker fortløpende

NHN

