Agenda SamUT

Dato:

11.3.2020

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Radisson BLU Oslo Plaza Hotel, Oslo sentrum

Sak

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk Helsenett



Møtereferat fra 4.12.2019

10 min

v/Mona Dalsaune



Agenda 11.3.2020



Forslag møtetidspunkt 2020:

1010-1040

Direktoratet for e-helse
v/Jan Gunnar Broch og
Knut Henrik Andersen

1040-1110

Norsk Helsenett
v/Wenche Aarland

1110-1130

Direktoratet for e-helse
v/Annebeth Askevold

Uke 11, 11.3 10-15
Uke 24, 10.6 10-16
Uke 39, 23.9 10-15
Uke 49, 2.12 10-16

01/2020

Nye deltagere i SamUT

Krav til elektronisk meldingsutveksling
Drøftingssak
Dokumentet ”Krav til elektronisk meldingsutveksling” ble
publisert i 2011 som en veileder under Normen.
Styringsgruppen for Normen har derfor tilsluttet seg at
Sekretariatet for Normen ber om en drøfting i Samut av
om veilederen kan saneres fordi den er blitt overflødig,
eller om det fortsatt er behov for kravdokumentet.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen for Normen tar innspillene fra Samut
med seg i videre drøfting av om Kravdokument
elektronisk meldingsutveksling skal saneres eller
oppdateres.

02/2020

Prosjekt risikoreduserende tiltak Grunndata
Orienteringssak
I forvaltningen av Grunndata skal det i løpet av 2020
gjennomføres et prosjekt hvor formålet er å gjennomføre
risikoreduserende tiltak som tar risikonivået på
Grunndata ned til et akseptabelt nivå.
Forslag til vedtak:
Til orientering

03/2020

Oppdatert dokument Bruk av PLO-meldinger i
pasientforløp
Orienteringssak
Dokumentet er oppdatert og forenklet.

Forslag til vedtak
Til orientering

04/2020

Lunsj

1130-1230

Orientering E-helse

1230-1245

Direktoratet for e-helse
v/Annebeth Askevold

1245-1255

Direktoratet for e-helse
v/Magnus Alsaker

1255-1315

Helse Vest v/Runar
Erstad Slethei

1315-1335

Oslo Kommune v/Anne
Marit Rennemo

Orienteringssak
Status Referansekatalogen for e-helse
Status Utvalg for tjenestetyper
Forslag til vedtak
Til orientering
05/2020

Orientering fra Produktstyre
Orienteringssak
Kort oppsummering etter møtet 9. desember 2019.
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-ehelsestandarder
Forslag til vedtak
Til orientering

06/2020

Utfordringer rundt bruk av Tilbakemelding om feil i
mottatt melding
Drøftingssak
Regional arbeidsgruppe for meldinger i Helse Vest består
av representanter fra EPJ fagsentrene i Helse Vest, samt
fra Helse Vest IKT. Arbeidsgruppen jobber med saker
relatert til meldingsflyt mellom primær-og
spesialisthelsetjenesten, og har de siste par årene
diskutert flere problemstillinger relatert til dialogmelding
Tilbakemelding om feil i mottatt melding (heretter kalt
TOFIMM). Arbeidsgruppen ønsker å komme med forslag
som kan bidra til at meldingen i større grad blir brukt
riktig.
Forslag til vedtak
For å øke muligheten for at meldingen blir brukt etter
intensjonen i standarden, ønsker arbeidsgruppen at
fritekstfeltet i TOFIMM fjernes. I stedet bør det utarbeides
et dekkende kodeverk for svar (F.eks. Pasienten finnes
ikke i mottakers pasientregister, Mottaker finnes ikke, Feil
i vedlegg). Dette vil hindre at meldingen blir brukt til andre
formål enn tiltenkt. Ved en slik løsning vil mottaker kunne
stole på at innholdet samsvarer med standarden, og
videre kunne håndtere meldingen på en kvalitetssikret og
korrekt måte som ivaretar pasientsikkerheten.

07/2020

Barn som pårørende og elektronisk kommunikasjon
Drøftingssak
Det er et ønske å få en diskusjon på hvordan informasjon
om barn som pårørende skal formidles mellom kommune
og spesialisthelsetjeneste slik at vi får like og nasjonale
rutiner for dette. Det er også ønskelig at veileder for
journalføring av mindreårige barn som pårørende blir

oppdatert med hvordan elektronisk kommunikasjon rundt
dette skal foregå mellom spesialisthelsetjenesten,
kommunehelsetjenesten og fastlege.
Forslag til vedtak
Enighet om rutiner for elektronisk kommunikasjon av
Barn som pårørende, samt at SAMUT ber
Helsedirektoratet oppdatere veileder med rutiner for
elektronisk samhandling.
08/2020

Status innføring av e-helsestandarder

1335-1435

Norsk Helsenett v/Lars
Sandstad

1435-1455

Helsedirektoratet
v/Tonje Natland

Drøftingssak
Norsk Helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder;
Tjenestebasert adressering, Nye standarder for
henvisning, Overgang til siste versjon og Helsefaglig
dialog.
Forslag til vedtak
Til orientering
09/2020

Rapportering av data til KPR
Drøftingssak
SamUT orienteres i denne saken om planer for
meldingsbasert rapportering til Kommunalt
pasient og brukerregister (KPR), og Helsedirektoratet
ønsker å drøfte videre tiltak for en samordning av
dialog, utvikling og realisering av funksjonalitet for at
helse- og omsorgstjenesten i
kommunene kan bli i stand til å rapportere i henhold til
krav Helsedirektoratet pålegger med
hjemmel i lov og forskrift (KPR-forskriften).
Forslag til vedtak
Til orientering
Eventuelt

1455-1500

