
  

 

Agenda SamUT 

 

Dato:   14.9.2022 

Tid:   10.00-14.00 

Sted:   Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport 

 

 

Sak   Tid Ansvar 

 Velkommen 

• Endring deltagelse Direktoratet for e-helse: Aina Blix 
Bjelde 

• Møtereferat fra 8.6.2022 er oppdatert etter kommentar 
fra Direktoratet fra e-helse og er publisert 

• Møtedatoer i 2022: 30.11 

• Forslag møtedatoer i 2023 er: 22.3, 14.6, 20.9, 6.12 

• Agenda 14.9.2022, eventuelt 

1000-1015 

15 min 

Norsk helsenett 

v/Marianne Sætehaug 

19/2022 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

Orienteringssak 

Ny deltager i SamUT 

Aina Blix Bjelde blir ny deltager i SamUT fra Direktoratet for 
e-helse. 

Oppdatering i Referansekatalogen for e-helse 

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

Utredning av tjenestebasert adressering 

Direktoratet for e-helse orienterer om beslutning i 
direktoratets ledermøte. 

1015-1030 

15 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Nina Tranø 

20/2022 Innføring e-helsestandarder 

Drøftingssak 

Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på 
innføringsløpet Overgang til siste versjon og innføringen av 
de to gjenstående meldingene i dette innføringsløpet: 

• Svarrapport v1.4 

• Rekvisisjon radiologi v1.6 

Sektoren er godt i gang med å innføring svarrapport v1.4 
og rekvisisjon radiologi v1.6, som er det to gjenstående 
meldingene i innføringsløpet Overgang til siste versjon. 

NHN jobber aktivt med verifisering av EPJ system, spesielt 
på kommunesiden, for å sikre at sektoren blir klar for 
mottak av de nye meldingene. NHN har også hatt en runde 
leverandørmøter (1:1), og vil gi en nærmere status på 
innføringen av svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi 
v1.6. 

1030-1100 

30 min 

Norsk helsenett 

v/Kristin Steigedal 
Wendelbo 

21/2022 Melding om dødsfall på feil pasient eller et feilaktig 
registrert dødsfall  

Drøftingssak 

Sykehusene i Helse Midt-Norge innførte i 2020 en 
prosedyre som skal sikre korrekt rutine for innmelding av 
dødsfall til Folkeregisteret og innmelding av dødsårsak til 
Dødsårsaksregisteret (DÅR). 

Etter et alvorlig avvik våren 2021, hvor feil pasient ble 
meldt død, ble prosedyren revidert med et tillegg hvor det 
innføres et krav om at lege, som melder dødsfall, får et 

1100-1130 

30 min 

Helse Midt-Norge 

v/Aslaug Skarsaune 
Svenning 



  

 

 

annet helsepersonell til å verifisere at dødsfall meldes på 
riktig person før meldingen sendes inn i løsningen. 

Etter en ny hendelse i juli -22 hvor en pasient ved en feil 
ble meldt død av lege ved en kommunal legevakt, et helt 
annet sted i landet, ønsker vi nå å foreslå at det etableres 
en nasjonal rutine for registrering av dødsfall. Det vil være 
med på å forebygge at det gjøres feilaktig registreringer.  

Forslag til vedtak: 

SamUT stiller seg bak at det etableres en nasjonal rutine 
for registrering av dødsfall. 

22/2022 Roller og risiko ved manglende utfasing av gamle 
versjoner av standarder 

Drøftingssak 

Oppfølging av drøfting i SamUT 08.06 i sak 09/2022 om 
hvilke tiltak som kan gjøres for å avvikle gamle 
meldingsversjoner. 

Formålet med drøftingen er å få felles forståelse for 
utfordringene og 

• Avklare hvem som har hvilken rolle og ansvar i selve 
utfasingen  

• Identifisere mulige tilnærminger til tiltak og hvordan 
disse kan iverksettes 

E-helse vil benytte noen case som utgangspunkt for 
drøftingen. 

1230-1330 

60 min 

Direktoratet for e-helse 

v/ Nina Tranø 

23/2022 Utredning av en helseteknologiordning 
Drøftingssak 

Direktoratet for e-helse skal i samarbeid med 
Helsedirektoratet og KS, utrede en helseteknologiordning 
som gjennom finansielle og andre virkemidler gir insentiver 
for kommunene til å sette i gang med anskaffelser av bedre 
journalløsninger og innføring av velferdsteknologi. 

Direktoratet vil orientere om oppdraget, status og få innspill 
til det videre arbeidet med utgangspunkt i følgende 
spørsmål: 

1. Hva er viktige prioriteringer ved etablering av en ev. 
helseteknologiordning? 

2. Hvordan kan en helseteknologiordning bidra til å skape 
helhet og sammenheng for 
de ulike sporene for modernisering av pasientjournaler? 

3. Hvilke virkemidler kan være aktuelle for å understøtte 
kommunenes behov knyttet til 
bestillerkompetanse, påvirkningskraft m.m.? 

4. Er det spesielle virkemidler knyttet til normering, 
sertifisering og standardisering m.m. som kan være 
relevante for en slik ordning? Hvilke roller og ansvar har de 
ulike aktørene? 

1330-1400 

30 min 

Direktoratet for e-helse 

v/ Per Ludvig Skjerven 
og Inger Dybdahl Sørby 


