
  

 

Agenda SamUT 
 
Dato:   30.11.2022 
Tid:   10.00-15.00 
Sted:   Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport 
 
 

Sak   Tid Ansvar 

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

Bjelde 
• Ny kommunerepresentant – Styrk Matre Grimstad i 

Bergen kommune, erstatter Hans Christian Berstad 
• Møtereferat fra 14.9.2022 er publisert 
• Forslag møtedatoer i 2023 er: 22.3, 14.6, 20.9, 6.12 
• Agenda 30.11.2022, eventuelt 

1000-1015 
15 min 

Norsk helsenett 
v/Marianne Sætehaug 

24/2022 Orientering Direktoratet for e-helse 
Orienteringssak 

1015-1035 
20 min 

Direktoratet for e-helse 
v/Nina Tranø 

25/2022 Innføring e-helsestandarder 
Drøftingssak 
Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på 
innføringsløpet Overgang til siste versjon. 
• Svarrapport v1.4  
• Rekvisisjon radiologi v1.6  

1035-1055 
20 min 

Norsk helsenett 
v/Kristin Steigedal 
Wendelbo 

26/2022 Sletting av uavhentede meldinger 
Drøftingssak 
Enkelte aktører henter ikke ned alle EDI-meldingene sine 
på EDI, Test-EDI og EDI-FTPS regelmessig, ihht standard 
for Applikasjonskvittering (HIS 80415:2012). 
NHN vil innføre automatisk sletting av uavhentet EDI 
meldinger som er eldre enn 14 dager. 

1055-1105 
10 min 

Norsk helsenett 
v/Ståle Tunang-Nybakk 

 Pause 1105-1115  

27/2022 Behov for ny meldingstype: Svar på utskrivningsklar 
pasient 
Beslutningssak 
I forbindelse med overgang til Helseplattformen og 
strukturert journal, er det behov for strukturert svar på 
Melding om utskrivningsklar pasient. I dag kommer svar i 
en dialogmelding. Strukturert informasjon vil muliggjøre 
mer effektiv oppfølging etter bekreftelse fra kommunen på 
mottak slik at pasienten kan reise. 
Forslag til vedtak:  
SamUT stiller seg bak behovet for strukturert svar på 
utskrivningsklar pasient. 

1115-1130 
15 min 

Helse Midt-Norge 
v/Aslaug Skarsaune 
Svenning 

 Lunsj 1130-1230  

28/2022 Formøte Samhandling med barn som pårørende 
Orienteringssak 
Norsk helsenett orienterer om møte om videre organisering 
av arbeid med samhandling med barn som pårørende. 
Dette er en oppfølging av sak 07/2020. 

1230-1245 
15 min 

Norsk helsenett 
v/Ståle Tunang-Nybakk 



  

 

 

I formøte ble problemet med samhandling med barn som 
pårørende diskutert og mulig videre behandling ble vurdert. 
Norsk helsenett tar opp saken videre med Direktoratet for 
e-helse og Helsedirektoratet. Oppsummering fra møtet 
31.10 ettersendes. 

29/2022 Arbeidsgruppe for kartlegging av nye behov for 
samhandling med nye standarder for henvisning 
Orienteringssak 
Norsk helsenett vil gi kort oppsummering fra møte i 
arbeidsgruppen for kartlegging av nye behov for 
samhandling med nye standarder for henvisning og videre 
behandling. Dette er oppfølgning av sak 22/2021. 
I forrige møte ble aktuelle bruksområder gjennomgått, med 
utgangspunkt i innspill på behov fra KS e-komp Midt-
Norge. Norsk helsenett tar opp saken videre internt og med 
Direktoratet for e-helse. Det vil bli meldt behov for 
tilpasninger/normerende produkt til Direktoratet for e-helse. 
Oppsummering fra møtet 17.10 ettersendes. 

1245-1300 
15 min 

Norsk helsenett 
v/Ståle Tunang-Nybakk 

30/2022 Arbeidsgruppe for retningslinjer/prinsipper for 
samhandling mellom kommuner og helseforetak 
Orienteringssak 
Saksunderlag ettersendes. Dette er oppfølgning av sak 
17/2022. 

1300-1320 
20 min 

Helse Sør-Øst 
v/Jeanette Wiger 

 Pause 1320-1335  

31/2022 Universell utforming i nasjonale visningsfiler 
Tilslutningssak 
Innholdet som hentes fra den enkelte virksomhet i 
helsesektoren, foreløpig primært helseforetakene, må vises 
på helsenorge.no på en måte som gjør innholdet 
tilgjengelig for alle innbyggere, inkludert innbyggere med 
funksjonsnedsettelser. Dette krever tilpasninger i det 
innholdet som skal gjøres tilgjengelig. 
Forslag til vedtak: 
SamUT ber NHN starte et arbeid med å tilpasse 
visningsfiler til nasjonale krav for universell utforming. 

1335-1350 
15 min 

Helse Vest IKT 

V/Runar Erstad Slethei 

32/2022 Elektronisk dødsmelding 
Orienteringssak 
Orientering fra Samhandlingsplattformen etter sak i SamUT 
i september. 
Saksunderlag ettersendes. Dette er oppfølgning til sak  

1350-1405 
15 min 

Norsk helsenett 

v/Ragnhild Maske 

33/2022 Innføring Pasientens prøvesvar 
Orienteringssak 
Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på 
pågående utprøving, og oppdatering om status for videre 
arbeid med Pasientens prøvesvar. 

1405-1420 
15 min 

Norsk helsenett 
v/Linn Eidem 

34/2022 Innføring Persontjenesten 
Drøftingssak 
Norsk helsenett vil orientere SamUT om nyheter om 
Persontjenesten, status på begrenset bredding og videre 
plan for programmet og innføring av Persontjenesten. 

1420-1435 
15 min 

Norsk helsenett 
v/Ståle Tunang-Nybakk 

 Eventuelt 1435-1500  


