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Mandat
Vedtak:
Mandat ble vedtatt og oversendes til NUIT.

NHN

3

Mandat for ”Arbeidsgruppe for kartlegging og utredning
av behov for e-meldinger til bruk i polikliniske
pasientforløp og til bruk i pasientforløp for barn og unge»

HMN

Velkommen v/NHN
Gjennomgang av status og utfordringer i
Meldingsutbredelsesprogrammet 2014.

Vedtak:
SamUT anbefaler at mandatet bearbeides i samarbeid med
Helsedir.
Det er viktig at kartleggingsarbeidet:
•
starter så snart som mulig
•
er nasjonalt og tverrsektorielt
•
også baseres på kartlegging av erfaringer fra enheter i
kommunene og HF som har tatt meldingene i bruk
•
sees i sammenheng med revisjonsarbeidet som gjøres
på pleie- og omsorgsmeldingene (v1.7)
•
Aktiviteten rapporteres til SamUT.
4

PLO meldinger versjon 1.6 sertifiseringsstatus,
planlegging av pilot og forberedelse til bredding.
Vedtak:




NHN må i samarbeid med KommIT kontakte
leverandører som ikke tilbyr bakoverkompatibilitet
(Visma/Cosdoc) og be om at dette leveres i henhold til
angitte frister.
SamUT gir NHN mandat til å samordne resultater og
erfaringer fra de ulike initiativene som pågår og dele
denne informasjonen med kommunene, RHF og
leverandører. NHN skal også ha oversikt over at alle
aktuelle kombinasjoner testes eller følge opp der testing
gjenstår. Status og RoS-analyse basert på innspill fra
sektoren gjennomgås i neste SamUT-møte.
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5.

Status og videre planer for videreutvikling av PLO
meldingene v.1.7
 Første ordentlige hele forløp i NUIT
 Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og prosjekt
 Brev sendes ut i disse dager KommIT, NIKT og NHN med
anmodning om å utpeke representanter til en
styringsgruppe
 Målsetting om å etablere styringsgruppe tidlig januar, og
arbeidsgruppe tentativt 20.1
 Liten arbeidsgruppe, mindre enn i ELIN-k, og
representanter er ansvarlig for forankring inn i sine miljø
 RHF, en fra hvert kommunesystem, to
representanter fra fastlegene
 Helsedirektoratet har så langt:
 Gått i gjennom innmeldte behov
 God oversikt over hva som er løst og hva er
utestående

HDIR

6.

Møtekalender 2014
Det vil bli sendt ut innkallinger i outlook for SamUT møter i 2014
Møtedatoer: 05.03, 04.06, 24.09, 10.12
Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel

NHN
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Eventuelt
Testsenter
Informasjon om Norsk Helsenett sitt arbeid med testsenter
v/Sverre Fossen
Referansegruppe- nye tjenestekoder i AR
(adresseregistert)

Det er behov for en Referansegruppe ift bruk av nye
tjenestekoder i AR (Helsedir - Annebeth)

Kan vi få etablert en gruppe?
Vedtak: Helsedir kontakter KommIT og Nasjonal IKT for å få
oppnevnt representanter
Legevakttjeneste (Helse Midt-Norge, Hilde)
Vedtak: Utsatt
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