Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse
Dato:
Tid:
Sted:

02.10.2014
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
Velkommen
Kort presentasjonsrunde
09/14

10/14

Status
PLO versjon 1.6 godkjenning
PLO test v.1.6/1.5
CPP/CPA

SamUT - Referansegruppe tjenestebasert adressering

Tid
10.00-10.10

Ansvar
NHN

10.10-10.40

NHN

10.40-11.10

Helsedirektoratet

11.10-11.30

HMN

12.15-12.30

NHN

12.30-12.50

Helsedirektoratet
/NHN

Viser til vedtak fra SamUT 4/6-14:
"Med bakgrunn i Helsedirektoratets henvendelse sier
SamUT seg villig til å opptre som "beslutningsorgan" for
tjenestebasert adressering og underliggende kodeverk.
Aktiviteten legges til SamUTs ordinære møteaktivitet
Helsedirektoratet har ansvaret for å samle inn
eksisterende ønsker, sammenstille dette strukturert
(helst i et "behovsmeldeskjema") og sende ut til SamUT sine
deltagere i god tid før neste møte. "

Helsedirektoratet gjennomgår status og anbefaler tiltak og
prioriteringer i møtet.
Se vedlegg sak 10

11/14

Kartlegging og utredning av behov for e-meldinger i
polikliniske forløp
Viser til vedtak fra SamUT 4/6-14:
"Helse Midt Norge vil forelegge en anbefaling til neste
SamUT møte 24.september. Det vil i anbefalingen ligge forslag til
hva som kan dekkes av PLO revisjonsarbeidet, og hva som eventuelt
faller utenfor (og som i så fall må meldes inn som egne tiltak)"

HMN gjennomgår status og anbefaler tiltak/prioriteringer i
møtet

12/14

Lunsj 11.30-12.15
Rehabilitering av dialog notat
Viser til vedtak 4/6-14:
"SamUT foreslår en utredning av hva meldingen "dialog notat
kan/skal brukes til. NHN følger opp og tar initiativ til en slik
utredning."
Se vedlegg sak 12

Forslag til vedtak:
SamUT foreslår at dialog notat vurderes videre som en del
av arbeidet med PLO 2.0.

13/14

Adresseregister forvaltning
Vedtak 4/6-14:
"Helsedirektoratet (forvaltning-systemeier AR) sender ut
endringsønsker som foreligger til SamUT før neste
møte. Oppfølgingssak 24.september"

Se vedlegg sak 13

14/14

Epikrise til kommunehelsetjenesten

12.50-13.05

Helse Vest

13.05-13.20

Vestlandsløfte/KNUIT

13.30-14.00

NHN

14.00-14.15

Helsedirektoratet

14.15-14.30

NHN

Helse Vest ønsker å diskutere «behovet for å få sendt
epikriser til kommunene som et supplement til PLOmeldingene nasjonalt.
Se vedlegg sak 14

Forslag til vedtak:
Møtet diskuterer saken og kommer med innspill til videre
fremdrift.

15/14

Bruk av avviksmelding i PLO samhandling
Det hersker stor usikkerhet i hele landet om
avviksmeldingen i PLO skal benyttes og til hva og hvordan.
Vestlandsløftet satte derfor ned en arbeidsgruppe som
utredet saken og kom med en anbefaling for hvordan
håndtere bruken av PLO-meldingen Avvik.
KNUIT ønsker at bruken av avviksmelding skal diskuteres i
SamUT
Se vedlegg sak 15

Forslag til vedtak:
SamUt anbefaler at den anbefalte rutinen innføres
nasjonalt.

16/14

Pause 10 min
Strategi Digital Samhandling
Sverre Fossen vil presenter strategi for Seksjon digital
samhandling.
Forslag til vedtak:
SamUT tar orienteringen til etterretning.

17/14

Referat fra NUIT
Kristin Bang vil referere kort fra siste møte i NUIT
18.september.

18/14

Informasjon fra SamUT sekretariat
Forslag til endring i SamUT mandat: "8. Gi innstilling til NUIT
om prioritering av utviklingstiltak knyttet til meldingsutveksling"
(Arbeidsoppgaver SamUT)



Er det flere endringer som bør inn i mandatet?

Diskusjon om "Forslag til saksinnmelding_Mal_SamUT"

Dekker denne malen spørsmål og behov?
Se vedlegg sak 18

Forslag til vedtak:
SamUT godkjenner endring av mandat.
SamUT godkjenner saksinnmeldingsskjema.

18/14

Evt

14.30-15.00

