
  

 

Agenda SamUT 

 

Dato:   8.6.2022 

Tid:   10.00-15.00 

Sted:   Park Inn Gardermoen 

 

 

Sak   Tid Ansvar 

 Velkommen 

• Endring deltagelse KS: Gro Karstensen slutter 

• Nytt mandat er vedtatt, og publisert på nhn.no 

• nhn.no er oppdatert 

• Møtereferat fra 16.3.2022 er publisert 

• Møtedatoer i 2022: 14.9, 30.11 

• Agenda 8.6.2022, eventuelt 

1000-1010 

10 min 

Norsk helsenett 

v/Mona Dalsaune 

07/2020 Samhandling med barn som pårørende 

Denne saken er oppfølging av 07/2020. 

Drøftingssak 

KS kommer med saksunderlag til drøfting. 

- KS 

V/Egil Rasmussen 

09/2022 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

Orienteringssak 

Oppdateringer i Referansekatalogen for e-helse  

Direktoratet for e-helse orienterer om endringer i 
oppføringer i Referansekatalogen.   

Dialogmøte med leverandør  

Direktoratet for e-helse orienterer om bakgrunnen for og 
formål med dialogmøte med leverandør knyttet til 
overensstemmelse med svarrapport v1.4.  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret  

Utvalget anbefaler at kommuner publiserer tjenesten 
Migrasjonshelse for å ivareta oppfølging av flyktninger, og 
at kommunene tilbyr EPJ-system som kan benyttes for de 
som følger opp migrasjonshelse i kommunen. 

Hvordan håndtere avvikling av gamle versjoner 

Hvilke tiltak mener SamUT skal gjøres for å avvikle gamle 
versjoner? 

1010-1040 

30 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Nina Tranø og 
Annebeth Askevold  

10/2022 Innføring e-helsestandarder 

Drøftingssak 

Norsk helsenett vil orientere SamUT om 
oppfølgingspunkter og videre forvaltning av Nye standarder 
for henvisning, samt gi en status om innføring av 
meldingene i innføringsløpet Overgang til siste versjon, 
med hovedvekt på innføring av siste versjon svarrapport og 
rekvisisjon radiologi. Det orienteres sluttrapport for 
innføring av nye standarder for henvisning og SHA-256. 

1040-1110 

30 min 

Norsk helsenett 
v/Kristin Steigedal 
Wendelbo 

11/2022 Mottak av flyktninger og tildeling av nasjonal ID 

Orienteringssak 

På bakgrunn av økt tilstrømning av flyktninger fra Ukraina 
har spørsmål vedørende felles nasjonalt hjelpenummer blitt 
løftet i regionene blant annet i Aksjonsgruppemøter.   

1110-1130 

20 min 

Norsk helsenett 

v/Øyvind Kvennås 



  

 

Det er et arbeid i Norsk helsenett i forbindelse med 
flyktninger og deling av journaldokumenter, tildeling av 
nasjonal id er en del av oppdraget. Per i dag har ikke Norsk 
helsenett hjemmel til å tildele et felles nasjonalt 
hjelpenummer og knytte dette til personopplysninger som 
helseregionene måtte oppgi. 

Samhandlingsplattformen vil orientere SamUT om arbeidet 
som foregår vedørende denne problemstillingen. 

 Lunsj 1130-1230  

12/2022 Oppsummering etter Arbeidsgruppe nye standarder for 
henvisning 

Orienteringssak 
Det er gjennomført møte 27.4 i arbeidsgruppen som skal 
se på nye behov for samhandling med nye standarder for 
henvisning. Arbeidsgruppen kom frem til at det måtte 
beskrives brukerhistorier for nye behov for samhandling 
med nye standarder for henvisning innen 20.5. 

I møtet presenteres status for arbeidet. 

1230-1240 
10 min 

Norsk helsenett 

v/Ståle Tunang-Nybakk 

13/2022 Forberedelse til innføring av Pasientens 
Legemiddelliste (PLL) 

Drøftingssak 

Norsk helsenett er involvert i flere innføringsaktiviteter i 
Program PLL. Nå starter forberedelsene til videre bredding 
av PLL med sentral forskrivningsmodul (SFM). PLL skal 
tilgjengeliggjøre legemiddelopplysninger i en felles nasjonal 
oversikt. I SamUT ønsker Norsk helsenett å få innspill på 
tre punkter: 

1. Informere: Hva har sektoren behov for av informasjon 
for å forberede innføring? 

2. Mobilisere: Hvordan kommer vi dit at sektoren er klar 
for å ta i bruk løsningene? 

3. Forberede: Hvilke forberedelser kan sektoren starte 
med i dag? 

Norsk helsenett ønsker SamUT sine innspill til konkrete 
forberedelser virksomheter kan begynne med i dag som 
forenkler overgangen til PLL. 

1240-1325 

45 min 

Norsk helsenett 

v/Marianne Sætehaug 

 Pause 1325-1335 

10 min 

 

14/2022 Bruk av melding Helseopplysninger på ikke-innlagte 
pasienter 

Tilslutningssak 

De regionale helseforetakene foreslår samlet at standarden 
Helseopplysninger justeres for å dekke behov for varsling 
til kommunene ved nye eller endrede behov for kommunale 
tjenester, etter dagbehandling eller polikliniske 
konsultasjoner. 

Forslag til vedtak: 

SamUT slutter seg til forslaget og ber Direktoratet for e-
helse starte nødvendig arbeid for å justere standarden for 
Helseopplysninger og tilhørende kodeverk slik at 
meldingstypen også kan brukes på ikke-innlagte pasienter. 

1335-1350 

15 min 

Helse Midt-Norge 

Helse Nord 

Helse Sør-Øst 

Helse Vest 

v/Runar Slethei 

15/2022 Papirmottaker vs elektroniske mottakere i NHN 
Adresseregister 

Drøftingssak 

Det er utfordrende at noen virksomheter kun velger å 
publisere tjenester som man kan sende elektronisk til eller 

1350-1405 

15 min 
Helse Sør-Øst 

v/Jeanette Wiger 



  

 

at de velger å publisere bare noen av de tjenestene som 
kun kan motta på papir. Da ser man ikke hva de totalt sett 
har av tjenester/mottakere som man kan utveksle 
meldinger eller papirpost med. 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst tenker at 
Adresseregisteret bør være kilden til all adressering, 
uavhengig av om virksomheten vi skal kommunisere med 
kun kan motta/sende på papir.  

Helse Sør-Øst ønsker å drøfte hvilken praksis man skal ha 
for publisering av mottaker i Adresseregisteret. 

Forslag til vedtak 

SamUT støtter at både elektroniske og ikke-elektroniske 
tjenester skal publiseres i NHN Adresseregister og 
oppfordrer alle virksomheter til å gjøre dette. 

16/2022 Litt om utfordringsbildet knyttet til meldinger vi ikke 
skal støtte mottak av til helseforetak/sykehus  

Drøftingssak 

Det er en del meldingstyper som ikke helseforetak/sykehus 
skal støtte mottak av, og som for eksempel kun er 
meldingstyper som skal benyttes mellom legekontor og 
kommune. 

Disse avvises med negativ applikasjonskvittering og vi er 
usikre på i hvilken grad avsender følger opp med å formidle 
informasjon på annet vis. Det antas at dette også kan 
gjelde ved mottak av meldinger til kommuner og 
legekontor, samt helseforetak/sykehus i andre 
helseregioner – At disse også får tilsendt meldinger de ikke 
støtter mottak av.   

Helse Sør-Øst skal kort presentere statistikk på meldinger 
det ikke støttes mottak av i Helse Sør-Øst. 

Dette vil gjelde følgende meldingstyper/-profiler:  

• Dialogmelding av type Dialog_Notat 

• Medisinske opplysninger 

• Overføring av legemiddelopplysninger (EPJ-ekstrakt)  

• Overføring av journal 

• Helseopplysninger til lege 

• Orientering om tjenestetilbud 

• Helsefaglig dialog 

• Orientering om dødsfall  

Forslag til vedtak  

Tas til orientering i SamUT  

SamUT ber om at dette tas med i videre nasjonalt arbeid, 
både mtp å få på plass kommunikasjonsparametere 
(CPP/CPA), at det følges opp mot leverandører og at det 
ryddes opp i/klargjøres hvilke standarder som skal 

brukes/er i bruk. 

1405-1425 

20 min 

Helse Sør-Øst 

v/Jeanette Wiger 

17/2022 Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk 
samhandling mellom kommuner og helseforetak som 
ikke har egne samarbeidsavtaler  

Drøftingssak 

Se notat 

Hvert regionale helseforetak har en plikt og ansvar for at 
det inngås samarbeidsavtaler mellom helseforetak og 
kommunene i helseregionen. Elektronisk samhandling i 
helsesektoren foregår ikke kun innad i egen helseregion. 

1425-1450 

25 min 

Helse Sør-Øst 

v/Jeanette Wiger 



  

 

 

Oslo universitetssykehus samhandler feks med alle landets 
356 kommuner og har mange nasjonale funksjoner. 
Sunnaas sykehus har også langt over 200 kommuner de 
per tiden samhandler med. Andre helseforetak i Helse Sør-
Øst har koblet opp både grensekommuner og kommuner 
rundt om i landet etter behov. 

I forbindelse med samhandling på tvers av helseregioner 
ser Helse Sør-Øst et behov for å ha mer formaliserte 
retningslinjer mellom helseforetak og kommune for å sikre 
god oppfølging av meldingsutveksling og samhandling og 
bidra til pasientsikkerhet. Vedlagt et grovutkast til 
«Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk samhandling 
mellom kommuner og helseforetak som ikke har egne 
samarbeidsavtaler» utarbeidet av regional nettverksgruppe 
DIGSAM i Helse Sør-Øst. 

Helse Sør-Øst øsnker å drøfte:  

• Behovet for slike retningslinjer 

• Innspill til innhold 

• Etablere arbeidsgruppe for å få landet retningslinjene? 

• Forankring av retningslinjene? 

Forslag til vedtak  

SamUT støtter at det er behov for slike nasjonale 
retningslinjer og forslag til hvordan arbeidet med å få 
etablert disse skal organiseres, samt hvor retningslinjene 
skal forankres. 

SamUT ber Direktoratet for e-helse om å oppdatere 
dokumentet «Krav til meldingsutveksling» mtp utgått 
faktaark. 

18/2022 Persontjenesten 

Orienteringssak 

Norsk helsenett gir kort status for innføring av 
Persontjenesten. 

1450-1500 

10 min 

Norsk helsenett 

V/Ståle Tunang-Nybakk 


