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Britt Fjærli Aune

Sakspunkter/oppfølgingspunkter
Sak 1 /15 Godkjenning av møtereferat

Ansvar
NHN

Møtereferat lagt ut på nhn.no:
http://nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digitalsamhandling/Sider/Prosjekter/samordnet-utbredelse.aspx
Vedtak:
Møtereferat fra 10/12-14 godkjennes uten kommentarer
2

Sak 2/15 KomUT mandat 2015-2017

NHN

Heidi Slagsvold fra NHN orienterte om KomUTs prosjektmål, milepælsplan,
arbeidsoppgaver, utfordringer og avhengigheter.
For mer informasjon se vedlegg: KomUT 2015-2017_SamUT_110315

Vedtak:
Til orientering
3

Sak 3/15 Prosjektmetode for IKT standardisering ved Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Hanne Merete Glad orienterte kort om Helsedirektoratet seksjon standardisering
sine fokusområder i 2015.
•
Det nasjonale standardiseringsarbeidet for IKT og helse får en tydelig
retning og plan for videre framdrift
•
Vi får felles forventninger og et tydelig bilde av hva Helsedirektoratets rolle
og bidrag er, i det nasjonale standardiseringsarbeidet med IKT og helse
Barbro Mæland orienterte om valgt prosjektmetode for IKT standardisering ved
Helsedirektoratet. Det er tatt utgangspunkt i prosjektveiviseren (DIFI).
En felles Prosjektmodell for IKT-standardiseringsarbeidet skal gi:
•
Sterkere og tydeligere prosjekteierstyring
•
Økt oppmerksomhet på interessenter og avhengigheter
•
Systematisk arbeid for å hente ut prosjektets gevinster
•
At vi i større grad skal lære fra erfaring
•
Gir et utgangspunkt for godt tverrfaglig samarbeid
•
At vi tidlig kan identifisere standardiseringsbehov
For mer informasjon se vedlegg: Helsedirektoratet_Standardisering-SamUT 11 mars 2015

Vedtak:
Til orientering
4

Sak 4/15 Bruk av dialogmelding for overføring av journal mellom fastleger

Helsedirektoratet

Det er i dag ikke mulighet for å overføre journalen elektronisk ifm fastlegebytte, selv
om nesten alle pasienter i dag har elektronisk journal hos fastlegen.
Helsedirektoratet v/Annebeth Askevold presenterte løsning som er etablert som en
delaktivitet under EPJ-løftet.
Det er i første fase valgt å overføre journalen som fritekst i PDF-format for å få på
plass en enkel løsning så raskt som mulig.
For mer informasjon se vedlegg: SamUT-OverføringEPJ-fastlege-2015-03-11

Vedtak:
SamUT gir sin tilslutning til løsningsforslaget.
5

Sak 5/15 Utbredelse av revidert henvisnings-meldingsstandard v2.x i
primærhelsetjenesten i 2016

NIKT

Helsedirektoratet v/ Annebeth Askevold orienterte om prosjektet "NIKT tiltak 1001 Henvisning mellom HF" som har identifisert behov for ytterligere endringer både i
henvisningsmeldingsversjoner som er i bruk i sektoren i dag (v0.9, v1.0 og v1.1) og i
revidert henvisningsmelding v2.0. Prosjektet foreslår at det tas beslutning om
utbredelse av revidert henvisningsmelding også i resten av sektoren i 2016
For mer informasjon se vedlegg: SamUT-Henvisning 2.x -2015-03-11

Vedtak:
SamUT anbefaler at revidert henvisningsmelding i v2.x breddes til hele sektoren.
6

Sak 6/15 Hurtigarbeidende gruppe-tjenestekoder

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet v/Annebeth Askevold orienterte om status og nye koder.
Diskusjon:
Det er en utfordring hvordan man på en god måte kan få distribuert/varslet om at
nye koder er tilgjengelig?
De blir i dag publisert på volven, samt at innmelder får tilbakemelding.
For mer informasjon se vedlegg: SamUT-Adressering-2015-03-11

Vedtak:
Til orientering
SamUT anbefaler at arbeidsgruppen utarbeider et løsningsforslag for hvordan
varsling av nye koder kan løses, og at dette presenteres i neste SamUT møte
10.juni.
7

Sak 7/15 Nasjonal tjeneste for varsling?

NHN

HMN v/Hilde G Olsen presenterer forslag til en nasjonal varslingstjeneste.
Abonnering på nasjonale varsler

Oversikt over alle varsler

Mulighet for abonnement på endringer i AR

Det ble lagt fram forslag for SamUT om at det bør opprettes en arbeidsgruppe som
kan utarbeide gode brukerhistorier som kan benyttes for å utarbeide et godt
løsningsforslag.
For mer informasjon se vedlegg: Nasjonal tjeneste for varsling?

Vedtak:
SamUT gir sin tilslutning til forslaget og ber om at NHN etablerer en slik
arbeidsgruppe som jobber frem et løsningsforslag. Løsningen må være forankret i
sektorens behov.
 Frist til 10.6 for etablering
 Arbeidsgruppe bestående av RHF/Kommuner
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Sak 8/15 Status Strakstiltak AR
Helsedirektoratet v/ Georg F Ranhoff orienterte om status i prosjektet strakstiltak AR
For mer informasjon se vedlegg: 2015 0311 SamUT status Strakstiltak AR

Helsedirektoratet

Vedtak:
Til orientering
9

Sak 9/15 NHN AR: Tilrettelegging for testmiljø i helsenettet

NHN

Egil Rasmussen fra KS ser behov for at Adresseregisteret (AR) bør tilrettelegges for
at lokale og sentrale meldingsmiljø kan nås på helsenettet når de er integrert med
AR.
Test må være mest mulig reell og driftslik, jo høyere volum dess høyere behov for
reell testing. Med integrasjon mot AR er det vanskelig å teste reelt uten å være på
helsenettet.
Det ble lagt fram forslag om at det bør opprettes en arbeidsgruppe som skal se på
hvordan tilrettelegge AR slik at testmiljø kan finnes der og ikke blandes med
driftsmiljø.
For mer informasjon se vedlegg: Tilrettelegging for testmiljø i helsenettet_SamUT_110315

Vedtak:
SamUT anbefaler at NHN med Helsedirektoratet oppretter en arbeidsgruppe som
skal utrede og foreslå modell for produksjonslikt testmiljø i helsenettet for
meldingsutveksling.
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Sak 10/15 Kort referat fra NUIT

Helsedirektoratet

Kristin Bang refererte kort fra siste møte i NUIT 5.mars
Alle aktuelle dokumenter legges på ehelse.no. Det er opprettet et nasjonalt
porteføljekontor. Målsettingen er å øke styring og gjennomføringsevne på vers i
sektoren i henhold til nasjonal strategi gjennom å profesjonalisere
porteføljestyringen. Nasjonalt porteføljekontor skal være kommunikasjonsveien inn
til nasjonale fora (NUIT, NUFA, eHelsegruppen)
For mer informasjon se vedlegg: SamUT_NUIT møte 050315

Vedtak:
Til orientering
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Sak 11/15 Mulighet for en felles avtale på tvers av regioner?

KS

Egil Rasmussen presenterte på vegne av KS mulighet for å etablere en felles
nasjonal avtale mellom kommuner og helseforetak. Alle kommuner har avtale med
lokalsykehus i forbindelse med Samhandlingsreformen (delavtale 5 og delavtale 9).
Avtalene er samordnet pr HF, men ikke på tvers. Det er ulike konklusjoner mht
«åpningstid» for meldinger i kommunene og forventet responstid
Avtalene er behandlet politisk i kommunene, og endring kan være krevende.
Vi ser i dag økende kommunikasjon med andre HF enn lokalsykehuset. Kommuner
kan motta melding om utskrivningsklar på tidspunkt de «har stengt»
I verste fall fører dette til forsinket utskriving, ekstra kostnader for kommunen,
dårligere tilbud til pasienten
For mer informasjon se vedlegg: Mulighet for felles avtale på tvers av regioner _SamUT
110315

Vedtak:
SamUT støtter etablering av en felles nasjonal avtale mellom kommuner og
helseforetak, og anbefaler videre arbeid i KS. SamUT anbefaler at dette løftes til
eHelsegruppen.
Informasjon fra sekretariatet
Neste SamUT møte er 10.juni 2015 ved Park Inn Gardermoen
Siste frist for innmelding av saker til dette møtet er 20.mai.
Øvrige møtedatoer i 2015:
15.september
9.desember

NHN

