
 

 

Agenda SamUT 

 

Dato:   4.12.2019 

Tid:   10.00-15.00  

Sted:   Park Inn Oslo Airport, Gardermoen 

 

 

Sak   Tid Ansvar 

 Velkommen 

 Møtereferat fra 18.9.2018 

 Agenda 4.12.2019 

 Forslag møtetidspunkt 2020: 

Uke 11, 11.3 10-15 

Uke 24, 10.6 10-16 

Uke 38, 16.9 10-15 

Uke 49, 2.12 10-16 

1000-1010 

10 min 

Norsk Helsenett 

v/Mona Dalsaune 

27/2019 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

Orienteringssak 

 Høring – ny e-helselov og endringer i IKT-
standardforskriften 

 Status Referansekatalogen for e-helse 

 Status utvalg for tjenestetyper 

 Orientering om synonymordliste 

1010-1040 

30 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Annebeth Askevold 

28/2019 Feil bruk av identifikatorer i labmeldinger 

Drøftingssak 

Hvordan sikrer vi at kobling av relaterte meldinger med 
bruk av identifikatorer (HITS 1218:2019) benyttes riktig. 

Direktoratet for e-helse går i gjennom eksempler på feil 
bruk av identifikatorer. 

Forslag til vedtak: 

Samut oppfordrer RHF-ene til å sikre at sine leverandører 
har riktig bruk av identifikatorer i svarrapporter. 

1040-1050 

10 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Annebeth Askevold 

29/2019 Orientering fra Produktstyret 

Orienteringssak 

Kort oppsummering etter møtet 23. september 2019. 

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-
helsestandarder 

1050-1105 

15 min 

Direktoratet for e-helse  

v/Magnus Alsaker 

30/2019 Meldingsvalidator, Meldingsteller og Test- og 
godkjenning– nyheter og planlagte endringer 

1105-1130 

25 min 

Norsk Helsenett 

v/Lars Andreas Wikbo 

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-helsestandarder
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-helsestandarder


 

 

 

 

 

 

Orienteringssak 

Norsk Helsenett presenterer hva som er gjort med 
Meldingsvalidator den siste tiden, og hvilke planer som er 
lagt for videre utvikling fremover. 

 Lunsj 1130-1230 

60 min 

 

31/2019 Status på innføring av e-helsestandarder 

Orienteringssak 

Norsk Helsenett (NHN) vil orientere SamUT om status på 
de to pågående innføringene av e-helsestandarder; 
Tjenestebasert adressering, Nye standarder for 
henvisning (tidligere Henvisning 2.0). 

1230-1300 

30 min 

Norsk Helsenett 

v/Ståle Tunang-Nybakk 

32/2019 Plan for overgang til siste versjon 

Tilslutningssak 

Norsk Helsenett (NHN) vil presentere forslag til plan for 
overgang til siste versjon. 

Forslag til vedtak: 

SamUT gir sin tilslutning til plan for overgang til siste 
versjon. 

NHN tar innspill fremkommet i møte med i det videre 
arbeidet. 

1300-1330 

30 min 

Norsk Helsenett 

v/Ståle Tunang-Nybakk 

 Pause 1330-1345 

15 min 

 

33/2019 Bruk av visningsfiler 

Tilslutningssak 

Leverandørene står også fritt til å endre visningen av svar 
etter foretakenes godkjenning, uten at helseforetakene 
som ansvarlig for innholdet blir informert om hvordan 
endringer påvirker visningen. 

For at laboratoriene ved helseforetakene, som ansvarlig 
for innholdet i svarrapporter, skal kunne være sikker på at 
mottager kan se informasjonen på en måte vi er kjent 
med bør det være krav om at systemer som skal motta 
svarrapporter støtter nasjonale visningsfiler. 

Forslag til vedtak: 

Direktoratet for e-helse vurderer endring av standarden 
som sier at mottagere av svarrapporter skal kunne vise 
dem ved bruk av oppdaterte nasjonale visningsfiler, dette 
i tillegg til eventuelle egne lab-visninger i EPJ. 

1345-1400 

15 min 

Helse Vest 

v/Runar Slethei 

34/2019 Fare for pasientsikkerhet ved bruk av lokale varianter 
av meldingsstandarder 

Orienteringssak 

1400-1415 

15 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Annebeth Askevold 



 

 

 

 

 

E-helse vil vise en feilsituasjon som har oppstått for å 
synliggjøre kompleksiteten og viktigheten av å følge 
standarder og konsekvenser når en standard blir benyttet 
med funksjonalitet som går ut over de nasjonale kravene. 
Eksempelet viser også konsekvensen av mangelfull 
implementering av applikasjonskvittering.  

35/2019 Forvaltningsmodell og områdestyrer fra 2020 

Orienteringssak 

Direktoratet for e-helse ønsker å orientere om arbeid med 
å revidere forvaltningsmodellen for e-helsestandarder og 
fellestjenester. 

1415-1425 

10 min 

Direktoratet for e-helse 

v/Magnus Alsaker 

 Eventuelt 1425-1500  




