
 

 

Agenda SamUT 

 

Dato:   17.3.2021 

Tid:   10.00-14.30 

Sted:   Videokonferanse, join.nhn.no (Møteroms-id: 712510) 

 

 

 

 

 

Sak   Tid Ansvar 

 Velkommen 

• Møtereferat fra 2.12.2020 

• Agenda 17.3.2021 

• Forslag til møtetidspunkt 2021 (17.3, 9.6, 15.9, 1.12) 

• Orientering fra KS om oppfølging av 07/2020 Barn 
som pårørende og elektronisk kommunikasjon 

• Revisjon mandat SamUT 

1000-1020 

20 min 

Norsk Helsenett 

v/Mona Dalsaune 

01/2021 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

Orienteringssak 

• Status for dokumentet Krav til elektronisk 
meldingsutveksling 

• Endring av normeringsnivå på 4 dokumenter 

• TOFIMM på høring 

• Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret - 
Status på arbeidet med hjelpetekster til 
tjenestetyper 

• Orientering om status på Helsefaglig dialog 

• Orientering om utredning av adressering til 
private virksomheter 

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1020-1050 

30 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Magnus Alsaker og 
Annebeth Askevold 

 Pause 10 min  

02/2021 Innføring av e-helsestandarder 

Drøftingssak 

Norsk helsenett vil orientere om status på pågående 
innføringer av e-helsestandarder; Nye standarder for 
henvisning og overgang til siste versjon. 

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1100-1145 

45 min 

Norsk Helsenett 

v/Lars Olsson 
Sandstad 

 Lunsj 45 min  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2021 SHA-256 

Drøftingssak 

Norsk helsenett vil orientere om status på pågående 
innføringer av SHA-256.   

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1230-1245 

15 min 

Norsk Helsenett 

v/Martin Svedal 
Bergquist 

04/2021 Nyheter Meldingsvalidator 

Orienteringssak  

Norsk helsenett vil orientere om nyheter fra 
Meldingsvalidator og tilknyttede tjenester 

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1245-1300 

15 min 

Norsk Helsenett 

v/Martin Svedal 
Bergquist 

05/2021 Nasjonale retningslinjer for håndtering av e-
meldinger sendt til feil adressat 

Drøftingssak 

Helse Vest IKT orienterer om rutine som skal sikre at 
mottaker gir beskjed til avsender når epikriser er sendt til 
feil helseforetak. 

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1300-1315 

15 min 

Helse Vest IKT 

v/Runar Slethei 

 Pause 10 min  

06/2021 Adresseregisteret og autorisasjon 

Drøftingssak 

Det vises til et eksempel hvor en praktiserende spesialist 
i allmennmedisin ved et legekontor er oppført i AR, men 
autorisasjon ble trukket tilbake i 2020. 

Helse Vest ønsker en drøfting av kva som er akseptabel 
risiko for oppføringer i Adresseregisteret. 

1325-1335 

10 min 

Helse Vest IKT 

v/Runar Slethei 

07/2021 Dialogmeldinger og innleggelser 

Drøftingssak 

Vi ønsker at direktoratet benytter utsettelsen av 
Helsefaglig dialog til å se på hvordan dialogmelding kan 
justeres for å ta høyde for innleggelse, slik at den kan 
enklere leve opp til intensjonen om en friere dialog 
mellom enheter i helsesektoren. 

1335-1350 

15 min 

Helse Vest IKT 

v/Runar Slethei 



 

 

 

 

 

08/2021 Hjelpetekst IPLOS 

Drøftingssak 

Flere HF har meldt at de opplever å få 
innleggelsesrapporter med IPLOS-verdier uten ytterligere 
beskrivelse av funksjon. Sykehusene bruker ikke IPLOS 
selv, og kjenner ikke til betydningen av tallene. DIPS 
Front har hjelpetekst på IPLOS-verdiene som standard, 
og vi foreslår at alle PLOsystemer får hjelpetekst til 
IPLOS-verdiene som standard på sine 
innleggelsesrapporter. 

Forslag til vedtak: 

Til orientering 

1350-1405 

15 min 

Kvam Kommune 

v/Hans Christian 
Berstad 

Eventuelt - 25 min  


