Agenda SamUT
Dato:
Tid:
Sted:

07.03.2018
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
Velkommen

Tid
1000-1015
(15 min)

Ansvar
NHN

1015-1045
(30 min)

NHN

1045-1115
(30 min)

Sykehuspartner/HSØ

Møtereferat fra 6/12-17
Agenda
1/2018

Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av
tjenestebasert adressering
Orienteringssak
På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har NHN
påbegynt arbeidet med en nasjonal plan for innføring av
tjenestebasert adressering. NHN vil orientere om status
på utarbeidelse av planen og gjøre rede for utsatt frist .

2/2018

Håndtering av loggedata fra meldingstjenere
Drøftingssak
Bakgrunn for saksinnmeldingen er at type
meldingstjenere potensielt inneholder mye loggedata
som det er knyttet usikkerhet til når det gjelder bevaring,
lagring og sletting av data. Dette kan dreie seg om både
personsensitive/pasientsensitive data og «rene
loggedata» som f.eks dato, meldingstype, avsender og
mottaker. Problemstillingen ønskes drøftet med SamUTs
deltagere
Se saksunderlag for sak 3/18 for mer informasjon om
spørsmål som ønskes drøftet.

3/2018

Lunsj

1130-1230

Helsefaglig dialog

1230-1300
(30min)

Drøftingssak
Standarden Helsefaglig Dialog
(https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/standarder-ogreferansekatalog/helsefaglig-dialog-v11-his-10772017)
ble utarbeidet i 2017 og er fastsatt som standard.
Standarden ble utarbeidet etter initiativ fra EPJ-løftet og
er en profil av Dialogmelding v1.1. Standarden er nå til
implementering hos flere leverandører gjennom
aktiviteter i EPJ-løftet.
Med bakgrunn i blant annet aktivitetene i EPJ-løftet og
Riksrevisjonens rapport foreslår Direktoratet for e-helse
at standarden for Helsefaglig dialog blir innført i

Direktoratet for e-helse

sektoren, og at dette følger samme innføringsløp som
standardene for henvisning 2.0 og tilbakemelding på
henvisning.
Direktoratet ønsker å drøfte dette med SamUT.
Se saksunderlag sak 4/18
4/2018

Orientering fra Produktstyremøte i desember

1300-1310
(10 min)

Direktoratet for e-helse

1325-1425
(60min)

Direktoratet for e-helse

Produktstyre ble avholdt 13. desember 2017, hvor
hovedfokus var tilslutning til å starte arbeidet med en
nasjonal plan for innføring av Henvisning 2.0.
Saksunderlag, presentasjoner og referater kan leses
her. https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder
Direktoratet vil gi en kort oppsummering fra møte.

5/2018

Pause
Orientering fra avdeling standardisering
Se saksunderlag sak 6/18

Evt

1425-1500

