Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse
Dato:
Tid:
Sted:

11.03.2015
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
1

Sak 1 /15 Godkjenning av møtereferat

Tid

Ansvar

5 min

NHN

15 min

NHN

20 min

Helsedirektoratet

20 min

Helsedirektoratet

20 min

Helsedirektoratet

Forslag til vedtak:
SamUT godkjenner møtereferat fra 101214
Se vedlegg:
Sak 1_15 Møtereferat_SamUT_101214
2

Sak 2/15 KomUT mandat 2015-2017
NHN v/Heidi Slagsvold orienterer om KomUTs
prosjektmål og arbeidsoppgaver for 2015-2017

3

Sak 3/15 Prosjektmetode for IKT standardisering
ved Helsedirektoratet
Ved SamUT 10.desember 2014 ble man enige om å
legge fram en orientering av Helsedirektoratets
prosjektmodell og standardiseringsprosess. Dette sett
opp mot forvaltning og utvikling av nasjonale
meldingsstandarder.
Formålet med orienteringen er å gi interessentene
innsikt i hvilke metoder og prosesser Helsedirektoratet
benytter ved forvaltning og utvikling av
meldingsstandarder for sektoren.
Se vedlegg:
Sak 3_15 Prosjektmetode for IKT standardisering ved
Helsedirektoratet

4

Sak 4/15 Bruk av dialogmelding for overføring av
journal mellom fastleger
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.
Dette medfører at sykehistorien og pasientens tidligere
journal i liten grad er tilgjengelig for den nye fastlegen.
Helsedirektoratet orienterer om løsning som er etablert
som en del av 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.
Forslag til vedtak:
SamUT gir sin tilslutning
Se vedlegg:
Sak 4_15 Bruk av dialogmelding for overføring av
journal mellom fastleger
Sak 4_15 Dialogmelding-Teknisk dokumentasjon for
overføring av journal 2015-02-16

5

Sak 5/15 Utbredelse av revidert
henvisningsmeldingsstandard v2.x i

primærhelsetjenesten i 2016
Prosjektet NIKT tiltak 1001 - Henvisning mellom HF 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. Ut fra endringenes art
(beskrevet i toppnotat) foreslår prosjektet at det tas
beslutning om utbredelse av revidert
henvisningsmelding også i resten av sektoren i 2016
Forslag til vedtak:
Anbefaling fra SamUT knyttet til hvorvidt revidert
henvisningsmelding v2.x bør bres ut også i resten av
sektoren i 2016.
Se vedlegg:
Sak 5_15 Utbredelse av revidert henvisningsmeldingsstandard v2.x i primærhelsetjenesten i 2016

6

Lunsj

11.30-12.15

Sak 6/15 Hurtigarbeidende gruppe-tjenestekoder

10 min

Hurtigarbeidende gruppe er opprettet etter ønske fra
SamUT 2.10.2014.
Helsedirektoratet orienterer om status og nye koder
Se vedlegg:
Sak 6_15 Hurtigarbeidende gruppe-tjenestekoder
7

Sak 7/15 Nasjonal tjeneste for varsling?

15 min

HMN

15. min

Helsedirektoratet

15 min

KS

HMN v/Hilde G Olsen presenterer forslag til en
nasjonal varslingstjeneste.
Forslag til vedtak:
SamUT gir sin tilslutning til forslaget og ber om at NHN
etablerer en arbeidsgruppe som jobber fram et
løsningsforslag. Løsningen må være forankret i
sektorens behov.
Se vedlegg:
Sak 7_15 Nasjonal tjeneste for varsling
Sak 7_15 Nasjonal tjeneste for varsling av nedetid
8

Sak 8/15 Status Strakstiltak AR
Helsedirektoratet v/ Georg F. Ranhoff orienterer om
status i prosjektet "Strakstiltak Adresseregister"

9

Sak 9/15 NHN AR: Tilrettelegging for testmiljø i
helsenettet
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.
OSEAN kommune har bidratt til at PLO-systemene i
kommunene i økende grad er integrert med AR.
Lokale testmiljø er ikke utbredt hos de minste aktørene,
men finnes hos større kommuner og i alle RHF.
Forslag til vedtak:

SamUT anbefaler at Helsedirektoratet sammen med
NHN utreder og foreslår hvordan Adresseregisteret må
tilrettelegges og fagsystemene/meldingstjenerne
tilpasses for at lokale og sentrale testmiljø kan nås på
helsenettet når de er integrert med AR.
Se vedlegg:
Sak 9_15 –Tilrettelegging for testmiljø i helsenettet
Pause
10

Sak 10/15 Kort referat fra NUIT

15 min

Helsedirektoratet

15 min

KS

5 min

NHN

Kristin Bang orienterer fra siste møte i NUIT 5.mars.
11

Sak 11/15 Mulighet for en felles avtale på tvers av
regioner? (mellom kommuner og RHF)
KS v/ Egil Rasmussen vil presentere utfordringer ved
dagens løsning med ulike avtaler på tvers av regioner.

Bør man utrede mulighet for en felles avtale?

12

Informasjon fra sekretariat

13

Evt

