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Ragnar Husum, Morten Laudal, Kjell Arne Grøtting, Inger Lyngstad, Hilde G.
Olsen, Annebeth Askevold, Anne Bjørlykke, Bjørn Larsen, Lars Wikbo, Astrid
Simonsen, Line Richardsen, Torunn Risnes, Kirsti Pedersen, Arild Tandberg,
Kristin Bang, Sverre Fossen, Britt Fjærli Aune, Heidi Slagsvold, Anders
Stubban, Ståle Tunang-Nybakk, Lisbet Guttormsen.
Egil Rasmussen, Karin Skaare Mortensen, Irene Henriksen Aune

Deltagere
Fravær
Referat sendes
Referent

Møtested

Sverre Fossen/Britt Fjærli Aune

Tema-Referat
1
2

Britt ønsker velkommen/Presentasjonsrunde
Gjennomgang av mandatet- innspill og diskusjon v/Britt Fjærli Aune
-se presentasjon
Det er ikke kommet inn tilbakemeldinger til mandatet forut for møtet.
Innspill fra deltakerne tas med inn i det videre arbeidet med utarbeidelse av mandat for
SamUt.
Vedtak:
En redaksjonskomite utnevnes for å jobbe videre med utforming av mandatet.
Redaksjonskomite: Sverre Fossen, Arild Tandberg, Kjell Arne Grøtting, Bjørn Larsen, Kristin
Bang

2

Status Meldingsutbredelse v/Sverre Fossen
-presentasjon vedlagt

3

NUIT v/Kristin Bang
Det er innmeldt 30 tiltak, i tillegg til andre nasjonale prosjekter som kjernejournal og
eResept til NUIT. Målsettingen er å få haket av de tingene man må bli ferdig med.
I forrige møte ble følgende tre tiltak gitt prioritet:

Elektronisk fastlegeregister

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

CPP/CPA
Syv ytterligere tiltak ble lagt frem sist møte, tre ble prioritert:

Dialogmelding som kan benyttes på andre områder enn dagens gjeldende, og uten
henvisninger

Melding med vedlegg

Henvisning mellom foretak
Helse- og omsorgsdepartementet har i mai gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeidet en
Nasjonal plan for e-helse med bakgrunn i Samspill 2.0 (2008-2013) og Meld.st. 9 (20122013) Én innbygger – én journal.
Meldingsutveksling er en av områdene som planen må omhandle. NUITS mandat omfatter
meldingsstandarder og administrative registre og et av NUITs mål for 2013 er: Har
behandlet og gitt innspill til handlingsplan for meldingsutveksling (dvs. gitt innspill til
nasjonal handlingsplan for e-helse)
Den største utfordringen er styringsmodellen. Hvor skal ting behandles, og i hvilken
rekkefølge? Men vel så viktig med et organ som kan si nei til noen. Det er en uendelighet av
gode ønsker. Det er nå åpnet for at leverandørene kan ha observatører i NUIT-møtene.

Møtereferat

4

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 v/Ståle Tunang-Nybakk
-presentasjon vedlagt

5

Behov for videreutvikling av meldinger v/Annebeth Askevold
-presentasjon vedlagt

6

Status utviklingsprosjekter, Elin-B, Elin-T, Elin-H, Elin-S v/Britt Fjærli Aune
-presentasjon vedlagt

7

Meldingsovervåkning i kommunene – behov og muligheter v/Ragnar Husum
-presentasjon vedlagt
•
For å kunne overvåke elektronisk meldingsutveksling har IT avdelingen behov for å
knytte meldingsutveksleren til et overvåkningssystem (driftsteknisk overvåkning av
meldingstjener)- SNMP (Simple Network Management Protocol)? Kan man legge
press på leverandørene til å støtte dette i sine meldingsutvekslere?
Utfordringene er hovedsakelig av organisatorisk art, og kan vanskelig ordnes med teknologi.
Det er uansett ikke dette organets oppgave å definere teknologiske standarder.
Vedtak:
SNMP og behov for denne type teknologisk standard for kommunehelsetjenesten tas videre
med KS.

