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Sakspunkter / Oppfølgingspunkter
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Mandat
Kjell Arne Grøtting presenterte kort erfaringer fra nasjonalt
meldingsløft, rapport om forvaltningsoppgaver fra 2011 og
understreket sektorens behov for et
forvaltningsorgan/forvaltningsmodell for elektronisk
meldingsutbredelse. Se presentasjon.

Møtested

Britt presenterte et nytt utkast til mandat for SamUT som
redaksjonskomiteen utnevnt ved forrige møte har jobbet med.
Se presentasjon
En god diskusjon og mange konstruktive innspill ble lagt fram.
Deltagerne ønsker at SamUt skal tilegnes mer myndighet som
organ. Vi må være med i en tidligere fase en beskrevet i utkast
til mandat,

bidra ift konsekvensutredninger før forslag legges frem
for NUIT,

godkjenne piloteringen av ny standard
Vedtak:
Det må leveres et bearbeidet forslag av mandatet, med en
tydeligere beskrivelse av de ulike fasene, og bedre beskrivelse
av begrepene pilotering og protoyping.
Det bearbeidede mandatet behandles på neste møte i SamUT
03.12.13
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Tidsfrist

Ansvar

Velkommen v/NHN

Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helseog omsorgssektoren – NHNs vurdering.
Sverre presenterte kort noen synspunkter om ny forskrift på
høring, se presentasjon

NHN+
Redaksjonskomite

Møtereferat
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NUIT
Kristin Bang holdt et fremlegg der hun fortalte om NUIT sin
arbeidsprosess og rollefordeling i prosessen, NUITs prioriteringer
i 2013-14, endringer i NUITs mandat, og styringsmodell for
nasjonal e-helseutvikling. Se presentasjon
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Samhandling i psykisk helsevern
Hilde G Olsen holdt et innlegg med tema: "Legger dagens
løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og
dokumentasjonsprosess knyttet til fagområdene:
Psykisk helsevern, barn, tverrfaglig habiliteringstjeneste og
RUS?" Underlaget for saken er utarbeidet av prosjektleder for
meldingsløftet i Helse Nord Trøndelag (Anne Solberg).
Utfordringsbilde ble lagt fram samt at det ble fremmet et forslag
om å opprette en arbeidsgruppe for å se på dette nasjonalt.
Se presentasjon

Helse Midt

Vedtak:
SamUT ønsker at Helse Midt starter et forarbeid for å se
nærmere på problemet/utfordringsbildet. Det bør settes
sammen et arbeidsforum som skal se på dette. Representanter
fra NIKT, KNUIT og Hdir bør delta i arbeidsgruppen. Det bør
legges fram for Fag-og arkitekturforum og NIKT før det evt
meldes inn til NUIT. Hilde drøfter med Arild Pedersen om
muligheten for at HMN påtar seg ansvaret som tiltakseier.
SamUT vil få rollen som tiltakskoordinator. Viktig at NUIT sin
representant for Helse Midt informeres. Det er også viktig at en
dialog med NUITs sekretariat opprettes ift innmelding av sak for
prioritering hos NUIT.
Oppfølgingssak til neste møte i SamUT 03.12.13
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Videreutvikling av PLO- meldinger
Annebeth Askevold la fram planer for Revisjonsarbeidet som
starter i oktober 2013
Prosessen for revisjon:

Samle alle innkomne innspill og prioriteringer

Workshop med brukerrepresentanter fra
NIKT/KommIT/DNLF
Helsedirektoratet har ansvaret for
standardiseringskoordineringen, og skal derfor ha ansvaret for å
styre denne prosessen. Se presentasjon
Vedtak:
Det er behov for å danne en arbeidsgruppe i forbindelse med
revisjon/videreutviklingsarbeidet. KNUIT har neste møte
23.oktober og ønsker derfor en bestilling fra Hdir i forhold til
deltagelse i denne arbeidsgruppen. Samme bestilling må også
gå til NIKT og DNLF, evt andre som bør delta.
Oppfølgingssak til neste møte i SamUT 03.12.13

Hdir

Møtereferat
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Status og planer for PLO meldinger versjon 1.6 sertifiseringsstatus-pilotering-utbredelse
NHN har gitt NUIT tilbakemelding om at det trolig ikke vil være
mulig å klare tidsfristen for sertifisering av alle PLO 1.6
meldingene hos samtlige leverandører. Pr dd er ca 25/65
meldinger godkjente. Se presentasjon
Vedtak:
SamUT ønsker at pilotering og dens omfang må avklares. Hvor
omfattende skal en pilotering være? Hvem bidrar i pilot,
tidsperiode/oppstart, omfang, akseptansekrav
Dette må det arbeides videre med for en avklaring. NHN har
ansvaret for å følge opp dette
Oppfølgingssak neste møte 03.12.13
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KNUIT
Egil Rasmussen presenterte KNUIT, dets medlemmer og
arbeidsprosessen. KNUIT skal arbeide med samordning av
kommunale prioriteringer i prosess med nasjonale initiativ og
leverandørindustrien. Se presentasjon
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a. Status og videre planer fra Helseforetakene i arbeidet
med utbredelse av svarmeldinger på versjon 1.3 og 1.4.
b. Status og videre planer for utvikling av funksjonalitet i
Sykehusenes EPJ systemer (DIPS/Doculive):
Status HSØ:
PLO-versjon 1.6 følger pågående oppgraderingsløp DIPS.
Oppgradering til alle HF vil bli fullført i løpet 2014.
Brukerne er fornøyd med plo-meldingene v.1.5 på tross av
kjente svakheter. Når det gjelder laboratoriesvar er det et stort
problem at visning av laboratoriesvar i legekontorsystemene
ikke fungerer tilfredsstillende. HSØ har tatt initiativ til et møte
med legekontorleverandørene for å sette søkelys på dette
problemet. Helsedirektoratet og NHN bør være med i dette fora.
Kjell Arne Grøtting melder tilbake til sekretariat i SamUT om
dato for møtet. HSØ mener denne saken bør forankres i SamUTda dette er et nasjonalt problem.
Status HMN
PLO meldinger forventes i produksjon i januar (ny versjon av
Doculive). Svarmeldinger v1.3 og 1.4 benyttes. Se presentasjon.
Status HN
Epikrise 1.1- henvisning 1.0. DIPS oppgraderes til 7.3 på UNN i
november. PLO-meldinger: versjon 1.5 i prod ved UNN,
versjon.1.6 er testet. Planer også for de andre sykehus, krever
annen versjon av DIPS. Deler synspunkt med HSØ om at visning
av laboratoriesvarene ikke fungerer tilfredsstillende.

NHN

Møtereferat
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Status og videre planer for utvikling av legekontorenes
EPJ systemer
Ståle presenterte kort status, hentet hovedsakelig fra kith.no, se
presentasjon

11.
12.

Evt
Evaluering av saksliste, agenda, tidsbruk
Orienteringssaker sendes som informasjon på forhånd. NHN
samler inn og koordinerer status fra RHF, kommune og andre
aktører. Når vi samles fysisk er det viktig at dette utvalget
setter fokus på diskusjoner- og avklarer hvilke saker som skal
være tema i neste møte.
Saker til neste møte 03.12.13:





Mandat SamUT
Psykisk Helsevern (v/Helse Midt)
PLO v1.7 (v/Helsedirektoratet)
Pilotering v1.6 (v/NHN)

