
  

 

Agenda SamUT 

 

Dato:   15.9.2021 

Tid:   10.00-14.30 

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

 

 

Sak   Tid Ansvar 

 Velkommen 

• Møtereferat fra 9.6.2021 er publisert på nhn.no 

• Agenda 15.9.2021 

• Neste møte 1.12.2021 

1000-1010 

10 min 

Norsk helsenett 

v/Mona Dalsaune 

18/2021 Mandat SamUT 

Beslutningssak 

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. 
Nytt mandat er utarbeidet etter tilbakemeldinger, og legges 
frem for beslutning. 

Forslag til vedtak: 

Nytt mandat for SamUT vedtas. 

1010-1040 

30 min 

Norsk helsenett 

v/Mona Dalsaune 

 Pause 1040-1050 

10 min 

 

19/2021 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

Orienteringssak 

• Status for dokumentet Krav til elektronisk 
meldingsutveksling 

• Forskrift om standarder og nasjonale e-
helseløsninger 

• Utredning adressering elektroniske meldinger for 
private virksomheter 

• Status på høring om endring av normeringsnivå 7 
dokumenter 

1050-1105 

15 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Inger Dybdahl Sørby 

20/2021 Status etter høring på Bruk av standarden 
Tilbakemelding om feil i mottatt melding 

Drøftingssak 

Dokumentet Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i 
mottatt melding, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe i 
regi av SamUT, har vært på høring i regi av Direktoratet for 
e-helse. Direktoratet vurderer å normere dokumentet som 
en retningslinje. Høringsfrist var 24. juni 2021. 

Alle høringssvar kan leses på denne siden. 

1105-1125 

20 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Annebeth Askevold 

https://www.ehelse.no/horinger/bruk-av-standarden-tilbakemelding-om-feil-i-mottatt-melding


  

 

Til drøfting: 

Helse Vest IKT ønsker å inkludere et vedlegg som 
beskriver en rutine som skal sikre at mottaker gir beskjed til 
avsender når det er feil i en mottatt melding og meldingen 
«Tilbakemelding om feil i mottatt melding» ikke kan 
benyttes. Rutinen gjelder spesialisthelsetjenesten. 

Rutinen kan leses her, og hele høringssvaret fra Helse 
Vest IKT ligger her. 

KS har gitt et innspill på både navn på meldingen, og 
generell bruk av meldingen. 

Høringssvaret fra KS ligger her. 

Hva mener SamUT om forslagene? 

 Lunsj 1125-1230 

65 min 

 

21/2021 Status på innføring av e-helsestandarder – Nye 
standarder for henvisning og overgang til siste versjon 

Drøftingssak 

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

1230-1300 

30 min 

Norsk helsenett 

v/Lars O. Sandstad 

22/2021 Innføring av nye standarder- Henvisning ny tilstand og 
Epikrise v1.2 

Drøftingssak 

Regional arbeidsgruppe digital samhandling i Midt-Norge 
har etter innføring av Henvisning ny tilstand hatt 
diskusjoner rundt bruken av de nye standardene 
Henvisning ny tilstand og Epikrise v1.2. 

Det legges frem problemstillinger til diskusjon. 

Forslag til vedtak: 

SamUT stiller seg bak at det snarest gjennomføres en 
kartlegging i sektorens behov for Henvisning ny tilstand og 
Epikrise v1.2. Det må raskt gå ut en presisering til sektoren 
på hvordan disse meldingen skal benyttes. 

SamUT ber også om at det tydeliggjøres hvem som har 
ansvar for å følge opp leverandørenes kunder slik at man 
får fortgang i innføringsløpene. 

1300-1330 

30 min 

KS e-Komp v/Atle 
Betten 

HMN v/Aslaug 
Skarsaune Svenning 

 Pause 1330-1345 

15 min 

 

23/2021 Nytt navn på type Helseopplysning – varsel om innlagt 
pasient 

Drøftingssak 

Under eventuelt på SamUT møte den 12.06.19 tok Oslo 
kommune opp utfordring med at de som jobber ute ikke ser 
forskjell på meldingstypen Melding om innlagt pasient, og 
Helseopplysning med type Varsel om innlagt pasient. Det 
ønskes derfor endring av navn på type Helseopplysning 

1345-1400 

15 min 

KS e-Komp v/Anne 
Marit Rennemo 

 

https://www.ehelse.no/horinger/bruk-av-standarden-tilbakemelding-om-feil-i-mottatt-melding/_/attachment/inline/a2ad993a-f77c-49f1-b855-824b5019f76b:e6b0a0fee4256006a18ed0e9f9669a132feebe31/H%C3%B8ringssvar%20Helse%20Vest%20IKT%20Tilbakemelding%20om%20feil%20i%20mottatt%20melding%20Rutine.pdf
https://www.ehelse.no/horinger/bruk-av-standarden-tilbakemelding-om-feil-i-mottatt-melding/_/attachment/inline/a2ad993a-f77c-49f1-b855-824b5019f76b:f8cda670492ce668a75d0923670bb8d56918b141/H%C3%B8ringssvar%20Helse%20Vest%20IKT%20Tilbakemelding%20om%20feil%20i%20mottatt%20melding.pdf
https://www.ehelse.no/horinger/bruk-av-standarden-tilbakemelding-om-feil-i-mottatt-melding/_/attachment/inline/a2ad993a-f77c-49f1-b855-824b5019f76b:d87fce28b3e61b719a703762dee37a5dea119ca4/H%C3%B8ring%20KS%20Bruk%20av%20standarden%20Tilbakemelding%20om%20feil%20i%20mottatt%20melding.PDF


  

 

 

Varsel om innlagt pasient. Forslag til navn er 
Helseopplysning – tidligmelding. 

24/2021 Status på innføring av SHA-256 og informasjon om 
innføring av SEID 2.0 

Drøftingssak 

Norsk helsenett (NHN) vil orientere SamUT om status på 
pågående innføringer av SHA-256. I tillegg vil det 
informeres kort om innføring av SEID 2.0 for sertifikatene 
som brukes i sektoren. 

 

1400-1420 

20 min 

Norsk helsenett 

v/Martin S. Bergquist 

Eventuelt - 10 min  


