Agenda SamUT

Dato:

26.9.2018

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk Helsenett

Møtereferat fra 7.6.2018

10 min

v/Mona Dalsaune

Orientering fra avdeling for standardisering

1010-1030

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Annebeth Askevold

Orientering fra Produktstyret

1030-1040

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Magnus Alsaker

Status Helsefaglig Dialog

1040-1050

Tilslutningssak

10 min

Helse Nord v/Gunn
Sørensen

Agenda 26.9.2018
Eventuelt
19/2018




20/2018

Status Referansekatalogen for e-helse
Status Utvalg for tjenestetyper
Gjennomgang av EPJ-standarder

Kort oppsummering etter møtet 18. juni. 2018.
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder
21/2018

Helse Nord har et stadig økende behov for å kunne
sende journalnotater og andre dokumenter med
vedlegg. I en tilbakemelding fra Direktoratet for eHelse foreslås det å løfte saken til Produktstyret for å
få anbefaling på nasjonal innføring av Helsefaglig
dialog.
Har kontaktet EPJ løftet for å få status i prosjektets
arbeid med Helsefaglig dialog. Helse Nord starter
også med planlegging av prosjekt for innføring da vi
ser det gunstig å gjøre dette før innføring av
Henvisning 2.0.
Forslag til vedtak:
Ber om at SamUT anbefaler nasjonal innføring,
beskrivelse av nasjonale rutiner og anbefalinger for
meldingsflyt.

22/2018

Status for innføring av Tjenestebasert
Adressering

1050-1105

NHN v/Wenche Aarland

15 min

Orienteringssak
Innføring av tjenestebasert adressering har startet og
det vil bli gitt informasjon om status på dette, inkl.
endringer i Adresseregisteret. Det vil bli gått gjennom
planlagte aktiviteter i høst og hva som er gjort frem til
nå.
23/2018

Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring
av Henvisning 2.0 og Status på henvisning

1105-1120
15 min

NHN v/Ståle TunangNybakk

Orienteringssak
På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har NHN
påbegynt arbeidet med en nasjonal plan for innføring
av Henvisning 2.0 og Status på henvisning. NHN vil
orientere om status på utarbeidelse av planen.
Lunsj

1130-1230
60 min

24/2018

Nasjonal Varslingstjeneste

1230-1250

Orienteringssak

20 min

NHN v/Ståle TunangNybakk

Norsk Helsenett er bedt orientere om status for
Nasjonal Varslingstjeneste i SamUT, men det ble
ikke tid i forrige møte. Vi presenterer løsningen og
hvilke endringer som er gjort nylig. Vi vil også
orientere om innspill til pilot fra Helse Midt-Norge og
planer videre.
25/2018

Behov for like rutiner ved etablering av
elektronisk kommunikasjon med nye
helseforetak
Drøftingssak
Vi opplever at kommunane no er på god veg til å
kome i gang med elektronisk meldingsutveksling
med spesialisthelsetenesta også ut over
helseføretaka i eigen helseregion. Det er opna for
fritt sjukehusval, og pasientar med omsorgstenester
blir oftare innlagt på sjukehus utanfor eigen
helseregion. I tillegg vil kommunar i «randsonene» til
andre helseregionar i større grad bruke sjukehus i
denne helseregionen og såleis ha behov for å kople
opp mot fleire sjukehus. Både kommunar og
helseføretak ynskjer å kommunisere mest mulig
elektronisk også rundt desse pasientane.
Vi tenkjer at det kan forenkle om vi får til lik praksis
på kva som må til for å kome i gang med elektronisk
meldingsutveksling mot nye helseforetak. Og
fortrinnsvis bør det vere nok at ein har inngått avtale
med sitt lokale helseforetak og at kommunane ved
oppkobling mot helsenett har bekrefta at man følger
Normen sine krav til elektronisk samhandling.
Forslag til vedtak:
Alle kommunikasjonspartar som er knytt til Norsk
Helsenett har gjennom tilknytningsavtalen forplikta

1250-1315
25 min

Kari Støfringsdal,
Flora kommune
Anne Marit Rennemo,
Oslo kommune

seg til å følge Normen. Derfor anbefaler SamUT at
meldingsutveksling med nye kommunikasjonsparter
innanfor helsenettet kan etablerast utan at det kravst
egen skriftlig avtale mellom partane.
Pause

1315-1330
15 min

26/2018

Rutine for sending av innleggelsesrapport

1330-1355

Drøftingssak

25 min

Kari Støfringsdal, Flora
kommune

Heile landet har i dag etablerte rutiner og gode
løysingar for meldingsutveksling mellom helseføretak
og kommunar i samband med innleggingar av
pasientar. Men det er etablert ulik praksis på om
kommunane kan sende innleggelserapport før
kommunen har mottatt melding om innlagt pasient.
Nokre helseføretak aksepterte at
innleggelserapporten kjem før dei har sendt melding
om innlagt pasient til kommunen. Andre gjer det
ikkje.
Kommunane og KS ynskjer å drøfte med SamUt og
spesielt helseforetaka korleis vi kan få på plass lik
praksis og muligheit til å sende innleggelserapporten
før melding om innlagt er mottatt, i heile landet.
Forslag til vedtak:
Alle helseforetak tilrettelegger for å kunne motta
innleggelsesrapport før melding om innlagt pasient er
sendt, for å sikre god pasientbehandling.
27/2018

Overføring av journal

1355-1415

Tilslutningssak

20 min

KS v/Heidi Slagsvold

EPJ-løftet har etablert en løsning for oversending av
fastlegejournal til ny fastlege ved bytte av fastlege.
Dette skjer ved at journalen skrives ut til en pdf-fil,
som sendes som vedlegg til en elektronisk melding.
KS/kommunene har vurdert alternativ, og mener at
det er å foretrekke å rendyrke profilen "overføring av
journal" når man skal overføre en komplett journal,
og å bruke Helsefaglig dialog til journalnotater
(uttrekk) er å foretrekke. Løsningen for dette er
allerede implementert eller under implementering i
legekontorsystemene.
Forslag til vedtak:
SamUT anbefaler at «overføring av journal»
etableres som en generell standard, slik at alle
aktører som kommuniserer via helsenettet kan ta i
bruk meldingstypen.
28/2018

Overvåkning av meldingsversjoner

1415-1425

Orienteringssak

10 min

Det er identifisert behov for å synliggjøre hvilken
meldingsversjon med tilhørende system som
virksomheter benytter ved sending av elektroniske
meldinger.

NHN v/Mona Dalsaune

Overvåkning av meldingsversjon i ebXML
konvolutten http://ehelse.no/hisd1210-2018 er
publisert av direktoratet for e-helse etter
høringsrunde med leverandører og regionale IKT
avdelinger.
Den nye funksjonaliteten i Meldingsvalidator vil bli
benyttet til oppfølging av virksomhetsgrupper og
leverandører av EPJ system ved innføring av nye
meldinger og versjoner av meldinger.
Eventuelt

Forslag til møtetidspunkt i 2019:

1430-1500

13.mars, 12. juni, 18. september, 4. desember

30 min

(Møtetidspunktene er tentative i påvente av
møtetidspunkt i andre nasjonale fora)
Neste møte er 5.12.2018

