Agenda SamUT- Samordningsutvalg for elektronisk meldingsutveksling
Dato:
Tid:
Sted:

06.12.2017
10.00-15.00
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak
Velkommen

Forslag til møtedato i SamUT 2018
7.mars 6.juni 26.sept 5.des

Agenda
26/17

Orientering om Felles samarbeidsprosjekt for
modernisering av Folkeregisteret

Tid
10.00-10.10
(10 min)

Ansvar
NHN

10.10-10.40
(30 min)

Ehelse

10.40-11.00
(20 min)

Ehelse FIA

11.00-11.20
(20 min)

Sykehuspartner/HSØ

11.20-11.30
(10 min)

Helse Midt-Norge IT

Direktoratet for e-helse vil gi en orientering og status om
«Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av
Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren», med fokus
på felles hjelpenummer.
27/17

FIA Samhandling
Gevinstarbeid FIA Samhandling 2018
Gevinstrealiseringsarbeidet i FIA Samhandling styrkes
nå for å hente ut de identifiserte gevinstene i
virksomhetene, med støtte fra program Felles
Infrastruktur og Arkitektur. Basert på Difis
prosjektveiviser og DFØs veileder i gevinstrealisering er
det laget en modell for gevinstrealisering i FIA
programmet. Den generelle modellen for
gevinstrealisering vil bli presentert, samt rammeverk for
hvordan prosjektene skal jobbe med gevinstrealisering.
Se saksunderlag sak 27/17

28/17

Visning av labsvar i EPJ
Drøftingssak
Visning av labsvar i mottakende EPJ-system er en
utfordring i samhandlingen og en viktig grunn til at HF
ikke får avviklet papir. Det er et faktum at labsvar
presenteres ulikt i ulike EPJ og det forekommer at
mottakende EPJ ikke viser svarene på en forsvarlig
måte.
HSØ presenterer saken og ønsker å drøfte i SamUT hva
som er riktig vei å gå for å få en få en bedre løsning/økt
trygghet om at labsvar vises på en forsvarlig måte.
Se saksunderlag sak 28/17 m/vedlegg

29/17

Forbedringsforslag Meldingsvalidatoren- tilgang til å
se fagmeldinger i visningsfil.
Drøftingssak
Hemit har meldt inn at de ønsker å drøfte forslag til
forbedring av funksjonalitet i Meldingsvalidator knyttet til
mulighet for å kunne se standardisert visningsfil ved
validering av innsendt melding fra et fagsystem.

Se saksunderlag sak 29/17
Lunsj 1130-12.30
30/17

Standard for applikasjonskvittering 1.1

12.30-12.45
(15 min)

Helse Vest

12.45-12.55
(10 min)

Helse Vest

12.55-13.10
(15 min)

Sykehuspartner/HSØ

13.10-13.25
(15 min)

NHN

Drøftingssak
Helse Vest ønsker å drøfte utfordringer de ser knyttet til
standard for applikasjonskvittering 1.1
Det er et stort antall meldinger som sendes feil i dag, og
det må tilstrebes at identifiseringen av disse og videre
oppfølgning håndteres mest mulig automatisk.
Ulike former for manuell oppfølgninger av feilsendte
meldinger vil være ressurskrevende, forvirrende og
kanskje ikke prioriteres i en travel klinisk hverdag, og
dette vil kunne true pasientsikkerheten
Se saksunderlag sak 30/17
31/17

Krav til meldingsutveksling – krav i Normen
Tilslutningssak
Helsedirektoratet utarbeidet gjennom en bredt
sammensatt arbeidsgruppe dokumentet «krav til
meldingsutveksling» i 2011.
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/normfor-informasjonssikkerhet/normen/krav-til-meldingsutveksling

Dette dokumentet tydeliggjør og plasserer ansvar for
grunnleggende elementer i meldingsutveksling, og
beskriver ansvar som påhviler alle som sender og mottar
elektroniske meldinger.
Forslag til vedtak:
SamUT ber styringsgruppa for Normen om å lede
arbeidet med å oppdatere dokumentet slik at dette kan
tas inn som et kravdokument i Normen, evt å vurdere om
dette kravet bør gjenspeiles i forskrift for IKT-standarder
i helse- og omsorgstjenesten.
Se saksunderlag sak 31/17
32/17

Tjenesteyterkopi – kopier av meldinger internt på
HF/sykehus
Drøftingssak
I Helse Sør-Øst (HSØ) har de hatt diskusjoner knyttet til
hvordan det er best å løse kopier av meldinger internt på
HF/sykehus.
Helse Sør Øst/Sykehuspartner ønsker å drøfte
problemstillingen i SamUT.
Se saksunderlag sak 32/17

33/17

Orientering om status i arbeidet med "Veileder for
elektronisk meldingsutveksling"

Astrid Økland vil presentere status på arbeidet med
"Veileder for elektronisk meldingsutveksling" og gi en
demo av veilederen.
34/17

Behov for veileder elektronisk samhandling
helseforetak - kommuner

13.25-13.45
(20min)

KomUT sør

14.00-14.15
(15 min)

NHN

14.15-14.25
(10 min)

Ehelse

14.25-14.50
(25 min)

Ehelse

Drøftingssak
Det utveksles stadig flere elektroniske meldinger på
kryss og tvers i sektoren, uten at det er entydige rutiner
for dette.
I forbindelse med arbeidet med "Veileder for elektronisk
meldingsutveksling", ser man at det også er behov for
en felles veileder for samhandlingen mellom
helseforetakene, kommunene, fastlegetjenesten m.fl.
KomUT Sør legger fram saken i møtet og ønsker å
drøfte behov for en felles, nasjonal veileder for
samhandlingen.
Se saksunderlag sak 34/17
Pause 15 min
37/17

Orientering fra utredning av innføring av Henvisning
2.0
Det vil bli orientert om hovedfunn i utredningen av
innføring av Henvisning 2.0 basert på tilbakemeldingene
fått fra sektoren, i tillegg til informasjon om veien videre.
Saksunderlag med et sammendrag av utredningen vil bli
ettersendt i forkant av SamUT, 06.12.17.

35/17

Orientering fra Produktstyre
Direktoratet vil gi en kort oppsummering fra møte i
Produktstyre 23.oktober.
Saksunderlag, presentasjoner og referat kan leses her:
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder

36/17

Orientering fra avdeling standardisering




Referansekatalogen og status fra Utvalg for
tjenestetyper.
Unntak for bruk av henvisningsmelding ved
henvisning til BUP
Status på standard for tjenestebasert adressering
del 3.

Se saksunderlag 36/17
Evt

