Agenda SamUT

Dato:

9.6.2021

Tid:

10.00-15.00

Sted:

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

Sak

09/2021

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk helsenett

•

Møtereferat fra 17.3.2021 er publisert på nhn.no

10 min

v/Mona Dalsaune

•

Agenda 9.6.2021

•

Neste møte 15.9.2021

Mandat SamUT

1010-1040

Norsk helsenett

Drøftingssak

30 min

v/Mona Dalsaune

Hensikten med revidering av mandatet til SamUT er å
gjenspeile det omfang som SamUT allerede ivaretar i dag.
Mandatet er utdatert både i henhold til organisatorisk
tilhørighet og avgrensning.
Norsk helsenett (NHN) har hatt forslag til revidert mandat
for SamUT på høring, med frist for tilbakemelding 16. april.
Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på
revidering av SamUTs mandat.
Norsk helsenett informerer om videre prosess for arbeid
med mandatet.
Forslag til vedtak:
NHN tar med innspill i det videre arbeidet med mandatet.
Pause

1040-1050
10 min

10/2021

Orientering fra Direktoratet for e-helse

1050-1120

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

30 min

v/Magnus Alsaker og
Annebeth Askevold

Tilgang til KJ for personell som ikke har HPR-nummer

1120-1140

Helse Vest IKT

Drøftingssak

20 min

v/Runar Slethei

•
•
•

11/2021

Status for dokumentet Krav til elektronisk
meldingsutveksling
Status og info om revidert IKT-forskrift
Utredning adressering elektroniske meldinger for
private virksomheter

Det legges opp til større bruk av kjernejournal med utvikling
av nye tjenester som ivaretar forskjellige behandleres
behov for tilgang til informasjon om pasienten. Per i dag er
det kun helsepersonell med HPR-som har tilgang til
Kjernejournal. Det finnes personer rundt en
pasient/tjenestebruker som har/kan ha behov for tilgang til
informasjon fra kjernejournalen, men som i dag ikke har
tilgang. Dette kan for eksempel være medisinske

og
KS e-komp Vest
v/Hans Christian
Berstad

sekretærer uten helsesekretærutdannelse, sosionomer,
barnevernspedagoger, ansatte med kursing og lang
erfaring, og pasientkoordinatorer uten helsefaglig
bakgrunn.
Etter hvert som dokumentdeling via kjernejournal blir en
mer og mer sentral metode for å utveksle og
tilgjengeliggjøre informasjon vil behovet for tilgang for
denne gruppen bli større.
Vi ønsker en diskusjon rundt behovet og mulige løsninger,
samt innspill fra direktoratet og NHN om de ser for seg at
en slik løsning er formålstjenlig og realiserbar.
Forslag til vedtak:
SamUT stiller seg bak utfordringsbildet og ber NHN komme
tilbake til SamUT med en skisse for hvordan en slik tilgang
kan realiseres.
Lunsj

1140-1230
50 min

12/2021

Status på innføring av e-helsestandarder – Nye
standarder for henvisning og overgang til siste versjon

1230-1300

Norsk helsenett

30 min

v/Lars O. Sandstad

Status på innføring av SHA-256

1300-1315

Norsk helsenett

Drøftingssak

15 min

v/Martin S. Bergquist

Orientering fra Direktoratet for e-helse – NILAR

1315-1335

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Annebeth Askevold

Drøftingssak
Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder; Nye
standarder for henvisning og overgang til siste versjon.
13/2021

Norsk helsenett (NHN) vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av SHA-256.
14/2021

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag i laboratorie- og
radiologisvar (NILAR) er én av flere informasjonstjenester
som inngår i målbildet for helhetlig samhandling.
Direktoratet vil orientere om arbeidet med NILAR.
Pause

1335-1350
15 min

15/2021

Informere om eksisterende bildediagnostikk i
henvisninger
Drøftingssak
I pasientbehandling der pasienten beveger seg mellom
ulike nivåer og virksomheter i helsesektoren, følger ikke
alltid informasjonen pasienten. Dette medfører at:
•

•

Pasienten må selv være budbringer av
informasjon mellom helseaktørene. Dette er ikke i
tråd med at helsetjenesten skal framstå effektive
og koordinerte.
Bilder foreligger ikke ved vurdering av
henvisningen. Spesialist mister dermed

1350-1410

Helse Vest IKT

20 min

v/Runar Slethei

•

muligheten til å velge digital konsultasjon framfor
fysisk oppmøte.
Innhenting av bilder tar mye tid for planleggerne

Det hadde vært sterkt ønskelig om bilder foreligger før
vurdering av henvisning i stedet for etter. Frem til dette
eventuelt løses gjennom NILAR trenger vi en annen
løsning.
En mulig løsning kan være å sende informasjon om at det
foreligger bildediagnostikk hos en privat aktør på en
strukturert måte sammen med henvisningen. På denne
måten kunne etablere automatisert innhenting av bilder. En
automatisert prosess kunne scannet henvisninger for
denne informasjonen og automatisk opprettet en
forespørsel om oversending av bilder.
Forslag til vedtak:
SamUT stiller seg bak utfordringen og ber om at man ser
på hvilke muligheter man har for å kunne forbedre
informasjon om foreliggende bilder
16/2021

Innføring av Persontjenesten

1410-1425

Orienteringssak

15 min

MF Helse/NHN

MF Helse/Norsk helsenett (NHN) vil orientere SamUT om
innføring av Persontjenesten, som blir kilden for
folkeregisterinformasjon for helse- og omsorgssektoren i
Norge.
17/2021

Samhandling om oppfølging av timar til pasientar med
utvida helsehjelp.

1425-1445

Helse Vest IKT

20 min

v/Runar Slethei

Drøftingssak

og

I dag har vi ikkje ei god løysing for samarbeide mellom
primær- og spesialisthelsetenesta om å følgje opp at
pasientar som treng hjelp til å administrere/passe på
timane sine.

KS e-komp Vest
v/Hans Christian
Berstad

Vi har ikkje tal på kor stort problemet er med at timar ikkje
blir fanga opp i tide, men etter kvart som det blir fleire
pasientar med kognitiv svikt som bur heime, vil mest truleg
problemet auke.
Det er behov for å løfte denne diskusjonen inn i fora rundt
Helsenorge.
Det bør vere mulig å lage ein rolle og ei fullmakt som gjev
aktørar frå helse og omsorgstenesta i kommunen eller
eventuelt andre, ein tilgang inn til timar og innkallingsbrev
gjennom Helsenorge-plattforma.
Forslag til vedtak:
SamUT stiller seg bak utfordringsbildet og forslag til vidare
arbeid, og ber NHN ta med seg problemstillinga inn i
arbeidet med Helsenorge-plattformen.
SamUT ber NHN komme tilbake med status og eventuelt
nye moment i saka i neste SamUT-møte.
Eventuelt

-

15 min

