
 

 

MØTEREFERAT SamUT 

Møtedato Tid Møtested 

23.9.2020 10:00– 14:00 Videokonferanse 

Deltakere Bente Øvensen, Susanne Prøsch , Bjørn Larsen, Anne Marit Rennemo, Hans Christian 
Berstad, Trine Hansen, Torolf Slettevoll, Marianne Sætehaug, Heidi Slagsvold, Runar 
Erstad Slethei, Bjørnar Hamre, Gunn Holm Sørensen, Øyvind Lorentzen (for Aslaug 
Skarsaune Svenning), Magnus Alsaker, Annebeth Askevold, Inger Dybdahl Sørby, 
Henrik Linnestad, Mona Dalsaune, Astrid Økland, Martin Svedal Bergquist, Anna Marit 
Tokle, Mona Pedersen  og Ståle L. Tunang-Nybakk. 

Fravær Peter Dortch Holmes og Aslaug Skarsaune Svenning 

Referent Ståle L. Tunang-Nybakk 

 

Sak  Ansvar 

 Velkommen v/NHN, Mona Dalsaune 

På grunn av situasjonen med spredning av koronaviruset, blir møtet holdt på video. 
Neste møte er 2. desember 2020, og dette møtet blir også holdt på video. 

Det var ingen kommentarer til møtereferat fra 10. juni 2020. Møtereferatet er publisert 
på https://nhn.no/samut-samordningsutvalg-for-meldingsutveksling/. 

Norsk Helsenett    
v/Mona Dalsaune 

07/2020 

Oppf. 

Meldingsutveksling med barn som pårørende 

Tilbakemeldingen fra Helsedir på henvendelse om å etablere arbeidsgruppe for 
meldingsutveksling med barn som pårørende er: 

"Direktoratet for e-helse er den nasjonale hovedaktøren som skal styrke digitaliseringa i 
helse- og omsorgssektoren og legge til rette for samordning og en helhetlig e-
helseutvikling. Vi henviser til e-helsedirektoratet for spørsmål om digitalisering, utvikling 
av elektroniske løsninger for samarbeid mellom sykehus og kommuner, 
informasjonssikkerhet, mm. E-helsedirektoratet har også fortolkningsansvar for regler i 
pasientjournalloven som omhandler dette (pasientjournalloven § 22 om 
informasjonssikkerhet og forskrifter gitt til § 7 tredje ledd om elektroniske systemer, 
standardisering mm).  

Helsedirektoratet har ansvar for andre bestemmelser om journalføringsplikten, som når 
den inntrer osv. Helsedirektoratet har også ansvar for helsepersonelloven § 10a og b om 
barn som pårørende og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a om barneansvarlig 
personell. Hvis SamUT har spørsmål til hvordan disse reglene skal forstås, anbefaler vi at 
det sendes en ny henvendelse til Helsedirektoratet med en konkret problemstilling. Hvis 
SamUT har spørsmål, kommentarer eller forslag til presiseringer i Pårørendeveileder, så 
tar vi også gjerne imot disse." 

KS vil vurdere opprettelse av arbeidsgruppe for å se på rutiner og behov for etablering 
av veileder. En arbeidsgruppe bør involvere Direktoratet for e-helse, helseforetakene, 
kommuner og Utvalg for tjenestetyper. Helsedir involveres ved behov.  

 

 

Norsk Helsenett     
v/Ståle Tunang-Nybakk 

https://nhn.no/samut-samordningsutvalg-for-meldingsutveksling/


 

 

 

 

Vedtak: 

KS legger frem plan for videre arbeid for samhandling med barn som pårørende i neste 
SamUT. 

18/2020 Orientering fra e-helse, v/Direktoratet for e-helse, Magnus Alsaker 

Se egen presentasjon 

SHA-256 

Det er planlagt overgang til SHA 256 for sterkere kryptering i elektronisk 
meldingsutveksling. Innføring er utsatt fordi NAV ikke var klar for overgang innen 
opprinnelig frist. Nye datoer for innføring må planlegges, og fremdrift avhenger av NAV. 
Det vil vurderes om det er behov for nasjonal koordinert innføring. 

Status og videre prosess for dokumentet Krav til elektronisk meldingsutveksling 

SamUT har gitt tilbakemelding om at dette er et viktig dokument. Eierskapet er avklart, 
og vil tillegges Direktoratet for e-helse, med mulig knytning mot Normen. I videre 
arbeid vil dokumentet oppdateres og dette er planlagt ferdigstilt i høst. Status for 
arbeidet tas opp i neste møte i SamUT. 

Vedtak: 

Til orientering 

Direktoratet for e-helse 
v/Magnus Alsaker 

19/2020 Status Referansekatalogen 

Se egen presentasjon  

Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner 

Tydeliggjøring av at helsefagligdialog kan benyttes i samhandling med alle 
virksomheter. 

Oppdatering som åpner for at det kan legges inn årsak til vaksinering i SYSVAK-
meldinger. 

Tydeliggjøring av bruk av applikasjonskvittering.  

Status Utvalg for tjenestetyper 

Se underlag og konklusjon fra utvalget for bruk av tjenestetypen kommuneoverlege vs 
Smittevern. https://ehelse.no/standarder/utvalg-for-tjenestetyper-i-adresseregisteret. 

Det skal aldri forekomme med enn én tjeneste av typen "Fastlege, liste uten fast lege" 
per virksomhet i Adresseregisteret, som referer til en eller flere lister i 
Fastlegeregisteret der det ikke er navngitt lege. I Fastlegeregisteret vil det stå "Liste 
uten fast lege". Det er i størrelsesorden 150 lister uten fast lege til enhver tid. 
Funksjonalitet for å benytte tjenesten i journalsystem er omtalt i kravspesifikasjon i EPJ-
løftet. 

Retningslinjer vedrørende Snomed CT 

Dette har vært på innspillrunde, og det vil komme en endelig versjon. Retningslinje 
vedrørende SNOMED CT i Norge. 

FAIR-prinsippene for helsedatakilder 

Dette er på innspillrunde nå med frist 1.10. Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for 
helsedatakilder. 

Vedtak: 

Til orientering 

Direktoratet for e-helse 
v/Annebeth Askevold 

https://ehelse.no/standarder/utvalg-for-tjenestetyper-i-adresseregisteret
https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/innspillsrunde-%20Retningslinje-vedrorende-SNOMED-CT-i-Norge/_/attachment/inline/e036c5ac-6e46-4963-b393-5ac506a03253:c362cca46a1c8f1a8ebd2ce4c0016511afc0481d/Retningslinje%20vedr%C3%B8rende%20SNOMED%20CT%20i%20Norge%20inkludert%20f%C3%B8lgebrev.pdf
https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/innspillsrunde-%20Retningslinje-vedrorende-SNOMED-CT-i-Norge/_/attachment/inline/e036c5ac-6e46-4963-b393-5ac506a03253:c362cca46a1c8f1a8ebd2ce4c0016511afc0481d/Retningslinje%20vedr%C3%B8rende%20SNOMED%20CT%20i%20Norge%20inkludert%20f%C3%B8lgebrev.pdf
https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/innspillsrunde-veileder-for-bruk-av-FAIR-prinsippene-for-helsedatakilder/_/attachment/inline/893298b1-3042-485d-95a6-afef2d5cfbf2:8254aad77ff0e2b0034cbc3d310ddbf2cac4593c/Veileder%20for%20bruk%20av%20FAIR%20prinsippene%20for%20helsedatakilder%20-%20Utkast%20til%20innspill%20v0.9.pdf
https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/innspillsrunde-veileder-for-bruk-av-FAIR-prinsippene-for-helsedatakilder/_/attachment/inline/893298b1-3042-485d-95a6-afef2d5cfbf2:8254aad77ff0e2b0034cbc3d310ddbf2cac4593c/Veileder%20for%20bruk%20av%20FAIR%20prinsippene%20for%20helsedatakilder%20-%20Utkast%20til%20innspill%20v0.9.pdf


 

 

 

 

20/2020 Orientering fra Områdeutvalg digital samhandling 

Se egen presentasjon 

Referat og agenda for kommende møte finnes på: https://ehelse.no/styrer-og-
utvalg/omradeutvalg-digital-samhandling. 

Gjennomgang av innføringsplaner for meldingsstandarder i lys av regionenes EPJ-
prosesser viste at det er en risiko for at fristene for å innføre enkelte av meldingene ihht 
nasjonale innføringsplaner ikke overholdes (eks viderehenvisning og status på 
henvisning). Innspillene vil bli inkludert i et notat til Helse- og Omsorgsdepartementet. 

Kommende møter i Områdeutvalg digital samhandling er 25.september, 23.oktober og 
4.desember. 

I neste møte i Områdeutvalg digital samhandling står plan for dokumentdeling på 
agendaen. 

KS ga innspill til at det er viktig å inkludere andre virksomhetsgrupper enn kun 
spesialisthelsetjenesten når det legges planer for dokumentdeling. Det er dokumenter 
hos kommunene som er viktige for samhandlingspartene og som er relevant for 
dokumentdeling. 

Vedtak: 

Til orientering 

Direktoratet for e-helse 
v/Inger Dybdahl Sørby 

21/2020 Utredning TBA for fastlegeområdet og andre private virksomheter 

Se egen presentasjon 

Direktoratet for e-helse skal gjennomføre en utredning om private virksomheter og 
Tjenestebasert adressering (TBA) del 3. Utredningen skal finne en hensiktsmessig vei 
videre for adressering for private virksomheter. 

Vedtak: 

Til orientering. 

Direktoratet for e-helse 
v/Annebeth Askevold 

22/2020 Bruk av dialogmeldinger i Livmorhalsprogrammet 

Se egen presentasjon 

Livmorhalsprogrammet ønsker mulighet for å ha dialog med fastleger og helseforetak 
for oppfølging av screeningaktivitet. Det er ønske om å kunne sende melding direkte til 
fastleger om at de må innkalle kvinner for oppfølging etter positiv prøve med tid og 
sted, og at det er tid for en ny prøve. Det er også ønske om en effektiv kanal for 
oppfølging med helseforetak, når en alvorlig forandring ikke er fulgt opp. 

Vedtak: 

Til orientering 

Direktoratet for e-helse 
v/Annebeth Askevold 

23/2020 Innføring e-helsestandarder 

Se egen presentasjon 

Det er flere innføringsløp planlagt i 2021, og der er viktig at alle legger ned en innsats 
for at vi skal komme i mål - dette er det siste som er planlagt mtp meldingsstandarder. 

NHN vil verifisere at alle kan motta nye meldingsversjoner. Gjennom 
verifiseringsperiode vil NHN skaffe oversikt over hvilke aktører som ikke har oppdatert 
og følge opp disse. Det er også viktig at virksomhetene selv følger opp sine 
leverandører. 

Norsk Helsenett    
v/Mona Pedersen 

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digital-samhandling
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digital-samhandling


 

 

 

 

NHN er i gang med å se på hvordan informasjon om hvem som er klare i 
verifiseringsperioden skal publiseres. 

Nye standarder for henvisning 

Enkelte aktører har meldt om forsinkelser med oppstart av sending. Dette vil ikke 
hindre innføringen, men vil gi en forsinkelse i utfasing av eldre versjoner. 

Hvordan jobber NHN med utfordringene:  

Oppfølging av utviklingsplaner hos DIPS - vi har fellesmøter med RHFene som benytter 
DIPS og DIPS selv for å følge med på utviklingen. 

Det har vært møte med Visma om videre utvikling og støtte for nye 
meldingsstandarder, og det forventes plan fra Visma ila september. Det er 
virksomhetenes ansvar å sette krav til sin leverandør om å følge nasjonale standarder. 

Epikrise v1.2 

Det fleste leverandørene melder at de følger nasjonal plan. Enkelte aktører følges opp 
for å verifisere at mottak er klart hos alle. 

PLO v1.6 

NHN har gjort en kartlegging ifm overgang til PLO 1.6. Alle kommune- og 
fastlegeleverandører støtter PLO v1.6 og vil følge nasjonal innføringsplan. Det er 
allerede noen aktører som har tatt i bruk PLO v1.6. Alle helseforetakene støtter også 
PLO v1.6. 

NHN vil verifisere at alle kan motta PLO v1.6 samtidig med verifisering av mottak av 
epikrise v1.2 og nye standarder for henvisning. 

Svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6 

NHN følger opp leverandører og aktører som ikke har lagt planer for overgang til siste 
versjon. Dette gjelder spesielt leverandører av lab/røntgen til helseforetak og private 
virksomheter. 

Helsefaglig dialog 

KS ga innspill om behov for test av meldingsflyt i overgang fra dialogmelding v1.0 i PLO 
til Helsefaglig dialog. NHN tar med innspill om behov for test av meldinger i videre 
arbeid. 

Vedtak: 

NHN tar med innspill i videre arbeid. 

24/2020 TBA oppfølgingspunkter i forvaltningen 

Se egen presentasjon 

NHN gikk i gjennom anbefalte tiltak fra sluttrapport for innføring av tjenestebasert 
adressering, og status fra Meldingsvalidator. 

Hva opplever SamUT som viktige innsatsområder? 

 Innføre tjenesten "Fastlege - liste uten fast lege" samt bruk av søketjenesten 
pasientens fastlege 

 Rette feil i applikasjonskvitteringer (falske apprec, manglende apprec, mv) 

Andre innspill til tiltak sendes digitalsamhandling@nhn.no.  

Vedtak: 

NHN tar med innspill i videre arbeid. 

Norsk Helsenett     
v/Ståle Tunang-Nybakk 

mailto:digitalsamhandling@nhn.no


 

 

 

 

25/2020 Tettere oppdatering av og tydeligere merking av vikarer i Fastlegeregisteret 

Se egen presentasjon 

Helse Midt-Norge la frem to utfordringer knyttet til behov for hyppigere ajourhold av 
Fastlegeregisteret og publisering av «Fastlege-liste uten fast lege» i Fastlegeregisteret. 

Oppfølging av nyfødte 

Barn får fødselsnummer umiddelbart etter fødsel, og det sendes automatisk 
fødselsepikrise til mors fastlege. Barnet tildeles også mors fastlege i Fastlegeregister. 
Meldingen havner oftest i karantene hos fastlege, og må behandles manuelt. I enkelte 
tilfeller tas ikke meldingen inn i journal fordi fastlegen ønsker å unngå doble journaler. 

Oppdatering av Fastlegeregisteret når en pasient endrer fastlege og nyfødte med ny 
fastlege skjer månedlig. Det er et sterkt behov for hyppigere oppdatering av 
Fastlegeregisteret. 

Fastlege, liste uten fast lege 

Det er ofte utfordringer knyttet til ubesatte hjemler i Fastlegeregisteret, og mangel på 
knytning til adressat i Adresseregisteret. Det er etablert kode for Fastlege – liste uten 
fast lege til bruk i Adresseregisteret. SamUT ønsker at tjenesten tas i bruk. 

Vedtak: 

NHN og Direktoratet for e-helse tar med innspill og ser på mulige tiltak. NHN løfter 
problemstillingen internt til Samhandlingsplattformen. 

HEMIT                   
v/Øyvind Lorentzen 

Eventuelt Orientering om oppdrag for å utrede løsninger for å tilfredsstille varsling til 
kommunelegen om nye smittetilfeller 

Se egen presentasjon 

Direktoratet for e-helse gikk gjennom oppdrag 129 til Helsedir som omhandler "Varsling 
om covid-19-prøvesvar til kommuneoverlegene". Dagens situasjon for varsling til 
kommuneoverlege er tidkrevende og håndteres manuelt, og det er behov 
automatisering. Det er foreslått 6 tiltak som svar på oppdraget. 

1. Digital tilgjengeliggjøring av prøvesvar for covid-19 helt fra laboratorium til 
kommunelegenes smitteoppfølgingsverktøy 

2. API for å kunne sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet 
kommunelegen eller EPJ som legen bruker 

3. Nasjonal anbefaling vedrørende registrering av informasjon ved timebestilling 

4. Kontaktregister over kommuneleger 

5. Nasjonal anbefaling for laboratorier vedrørende oversending av prøvesvar 

6. Innspill til forbedring av smittesporingsverktøy (til leverandørene) 

Direktoratet er også opptatt av å bygge bærekraftige løsninger som kan gjenbrukes til 
andre formål i fremtiden. 

De aktuelle etatene følger opp tiltakene i tråd med tilbakemelding fra Helse- og 

omsorgsdepartement. 

Direktoratet for e-helse 
v/Henrik Linnestad 

 Arbeidet med Smittevernveilederen Veileder elektronisk meldingsutveksling- kapittel 
om smittevern 

Se egen presentasjon 

NHN orienterte om arbeidet med veileder for elektronisk meldingsutveksling, hvor 
kapittel om smittevern skal revideres. Kapitlet tar for seg meldinger mellom EPJ-

Norsk Helsenett    
v/Astrid Økland 



 

 

 

 

systemer. Det er satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra KS e-
komp, hvor Astrid Økland leder arbeidet. Referansegruppe består av representanter fra 
KS, FHI, NHN, kommuneoverleger, smittevernstjenesten i kommunene og Hdir. Det er 
ønskelig med representant fra HF med kjennskap til lab. Arbeidet planlegges ferdigstilt i 
løpet av høsten. 

 HSØ gir innspill til representant i referansegruppen. 
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