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Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019  

Tittel:  Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse. 

Sakseier:  Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

 
Avdeling standardisering vil orientere om følgende saker:  
 
Status Referansekatalogen for e-helse 
Status om endringer i standarder mv. 
 
Status Utvalg for tjenestetyper. 
Oppsummering fra utvalgsmøtene 
 
 

Innretning og tid i møtet: 

Presentasjon: Annebeth Askevold 
10 min (inkludert spørsmål)   
 

Sak 18/2019



   

 

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019  

Tittel:  Oppdatert meldingsdokumentasjon 

Sakseier:  Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Direktoratet for e-helse har oppdatert meldingsdokumentasjonen for de siste versjonene av 
meldingsstandardene for å gjøre de mer lesbare. Dette betyr at endringer/presiseringer som 
er gjort siden standarden ble fastsatt er innarbeidet i dokumentet, og det er gjort en del 
språklige forbedringer. Endringene/presiseringene er beskrevet i tabell i det oppdaterte 
dokumentet. Det originale dokumentet og et eget dokument som viser 
endringene/presiseringene i mer detalj er publisert sammen med den oppdaterte standarden. 
 
Det vil bli tatt en gjennomgang av viktige presiseringer som er gjort for følgende standarder: 

- Applikasjonskvittering 
- Tilbakemelding om feil i mottatt melding 
- Pleie- og omsorgsmeldingene 
- Rekvisisjon og svarrapporter 

 
Alle dokumentene er tilgjengelig fra teknisk arkiv under den enkelte standarden 
(http://sarepta.ehelse.no).   
 
 

Innretning og tid i møtet: 

Presentasjon: Annebeth Askevold 
10 min (inkludert spørsmål)   
 

Sak 19/2019



   

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019 

Tittel:  Bruk av Apprec og tilbakemelding om feil i mottatt melding 

Sakseier:  Digital samhandling, Ståle Tunang-Nybakk 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Bakgrunn for saksinnmeldingen med kort informasjon om aktivitet/prosjekt eller 

hendelse/problem: 

 

Direktoratet for e-helse har laget presiseringer til bruk av apprec pg tilbakemelding om feil i 

mottatt melding. Dette blir tatt opp i egen sak i SamUT. 

 

Basert på saker i SamUT (05/2019 og 15/2019), samt diskusjoner i møter med de regionale 

helseforetakene, er NHN bedt om å kartlegge omfang av feil bruk av apprec og behov for 

oppfølging i de regionale helseforetakene. NHN er også bedt om å kartlegge støtte for og 

bruk av apprec og tilbakemelding om feil i mottatt melding i de ulike journalsystemene. Dette 

kan brukes videre i arbeid med veiledning for bruk. 

 

Helse Midt-Norge er bedt om å beskrive sine erfaringer med bruk av kopi og svar på disse 

(apprec). Helse Midt-Norge vil selv presentere dette. 

 

• Kartlegging av omfang for avvik i bruk av apprec på RHF 

• Kartlegging av støtte for og bruk av apprec og tilbakemelding på feil i mottatt 

melding i journalsystem 

• HMN bruk av kopimottaker 

 

Omfang - Hvem er berørt og hvem er saken særlig interessant for. 

Alle i helse- og omsorgssektoren 

 

Forslag til vedtak, med tiltak, eier og frist. 

- 
 
Innretning og tid i møtet: 

Presenterer: Ståle Tunang-Nybakk, 20 min. 
 

Sak 20/2019



   

 

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019  

Tittel:  Orientering fra Produktstyremøte 17. juni 2018 

Sakseier:  Direktoratet for e-helse, Magnus Alsaker 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

x Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Produktstyre ble avholdt 17. juni 2019. Nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog ble 

diskutert. Produktstyre stiller seg bak innføring av Helsefaglig dialog.   

 

I tillegg ble følgende saker lagt frem for orientering og drøfting: 

 Status på innføring av e-helsestandarder 

 Overgang til en versjon av standarder der det i dag er to likestilte versjoner 

 Internasjonalt standardiseringsarbeid 

 Felles Grunnmur 

 

Saksunderlag, presentasjoner kan leses her. https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-

referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder 

Referat legges ut etter at det er endelig godkjent i neste møte i produktstyre. 

 

Innretning og tid i møtet: 

Presentasjon: Magnus Alsaker  
20 min (inkludert spørsmål)   
 

Sak 21/2019

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder


   

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019 

Tittel:  Status på innføring av e-helsestandarder 

Sakseier:  Digital samhandling, Lars Olsson Sandstad 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Bakgrunn for saksinnmeldingen med kort informasjon om aktivitet/prosjekt eller 

hendelse/problem: 

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).  

 

Problemstilling med beskrivelse av tema til orientering, tema til drøfting, 

endringsbehov, beslutningsbehov eller avvik. 

Norsk Helsenett har to pågående innføringsprosjekter. Innføring av Tjenestebasert 

adressering skal være ferdigstilt innen 31.12.2019 og Nye standarder for henvisning innen 

31.12.2020.  

 

Tjenestebasert adressering 

For å oppnå målsetningen om at Tjenestebasert adressering skal være ferdigstilt innen 

31.12.2019 er det flere aktiviteter som må gjennomføres innen rimelig tid.  

 

Pr. 27.08 har 15 leverandører gjennomført og fått godkjent tester av ulike 

meldingsstandarder i Meldingsvalidator – Test og godkjenning. For å få godkjent disse 

testene må del 2 av standard for Tjenestebasert adressering være implementert. 

 

Oppdatert statistikk på adressering i meldingsutvekslingen vil bli presentert.  

 

Nye standarder for henvisning 

Standardene Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning og Status på henvisning skal innføres 

i 2020. Overgangsperioden starter 01.07.2020 hvor alle aktuelle aktører i helse- og 

omsorgssektoren skal kunne motta Henvisning ny tilstand og Status på henvisning. Fra 

01.10.2020 skal aktørene kunne motta Viderehenvisning. Pr. 31.12.2020 skal alle aktører 

også støtte sending av standardene.  

 

Sak 22/2019



   

 

Utvikling foregår hos mange leverandører, og enkelte virksomheter ønsker pilot på 

standardene. Pr. 27.08.2019 har 4 leverandører gjennomført og fått godkjent tester av 

Henvisning ny tilstand og en leverandør for Viderehenvisning i Meldingsvalidator – Test og 

godkjenning. 

 

Omfang - Hvem er berørt og hvem er saken særlig interessant for. 

Alle i helse- og omsorgssektoren 

 

Forslag til vedtak, med tiltak, eier og frist. 

- 
 
Innretning og tid i møtet: 

Presenterer: Lars O. Sandstad, 30 min 



   

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019 

Tittel:  Status planarbeid Helsefaglig dialog 

Sakseier:  Digital samhandling, Lars Olsson Sandstad 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

 Orienteringssak X Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Bakgrunn for saksinnmeldingen med kort informasjon om aktivitet/prosjekt eller 

hendelse/problem: 

Norsk Helsenett (NHN) vil presentere nytt forslag til plan for innføring av Helsefaglig dialog. 

 

Problemstilling med beskrivelse av tema til orientering, tema til drøfting, 

endringsbehov, beslutningsbehov eller avvik. 

 

Helsefaglig dialog 

NHN leverte i mai 2019 oppdragsbesvarelse til Direktoratet for e-helse (e-helse) på 

oppdraget om å planlegge nasjonal innføring av Helsefaglig dialog. I Oppdragsbesvarelsen 

begrunnet NHN hvorfor det ikke var grunnlag for å planlegge en innføring av Helsefaglig 

dialog. Dette ble diskutert i Produktstyre for e-helsestandarder i juni, som konkluderte med at 

behovet for ny dialogmelding nødvendiggjør likevel en innføring av standarden.  

 

NHN jobber med ny versjon av planen og vil presentere forslaget til plan for innføring av 

Helsefaglig dialog i SamUT. Dette inkluderer forslag til overgangsperiode for å ta standarden 

i bruk.  

 

Omfang - Hvem er berørt og hvem er saken særlig interessant for. 

Alle i helse- og omsorgssektoren 

 

Forslag til vedtak, med tiltak, eier og frist. 

- 
 
Innretning og tid i møtet: 

Presenterer: Lars O. Sandstad, 15 min 
 

Sak 23/2019



   

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.2019 

Tittel:  Status planarbeid Overgang til én versjon 

Sakseier:  Digital samhandling, Lars Olsson Sandstad 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Bakgrunn for saksinnmeldingen med kort informasjon om aktivitet/prosjekt eller 

hendelse/problem: 

Norsk Helsenett (NHN) vil orientere SamUT om planarbeid for innføring av Overgang til én 

versjon. 

 

Problemstilling med beskrivelse av tema til orientering, tema til drøfting, 

endringsbehov, beslutningsbehov eller avvik. 

 

Overgang til én versjon 

NHN har fått oppdrag om å lage en nasjonal innføringsplan for standarder med likestilte 

versjoner i forskrift (kalt Overgang til én versjon). I forbindelse med oppdraget om å lage plan 

har NHN også fått oppdrag om å lage gjennomføre en kost/nytte vurdering, som skal gi 

grunnlag for hvilken versjon av standardene som skal være gjeldende i forskrift. Det har blitt 

sendt ut spørreundersøkelse til virksomheter og leverandører i helse- og omsorgssektoren 

for å innhente innspill til kost/nytte vurderingen.  

 

NHN vil presentere funn fra kost/nytte vurderingen og orientere om videre planarbeid. 

 

Omfang - Hvem er berørt og hvem er saken særlig interessant for. 

Alle i helse- og omsorgssektoren 

 

Forslag til vedtak, med tiltak, eier og frist. 

- 
 
Innretning og tid i møtet: 

Presenterer: Lars O. Sandstad, 15 min. 
 

Sak 24/2019



   

 

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT [18.09.2019]  

Tittel:  Internasjonalt standardiseringsarbeid 

Sakseier:  Direktoratet for e-helse, avd. standardisering 

 

Saken fremmes for utvalget som: 

X Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Det er et økende behov for nye områder og anvendelser for elektronisk samhandling i helse- og 

omsorgstjenesten. Nye samhandlingsmodeller som datadeling og dokumentdeling er i ferd med å bli 

tatt i bruk, og forventes å øke i omfang de neste årene. For å understøtte den elektroniske 

samhandlingen er det behov for å utvikle og tilpasse nødvendige e-helsestandarder. Nasjonal e-

helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 beskriver viktigheten av at standardiseringsarbeidet skal ta 

utgangspunkt i internasjonale standarder. E-helsestandarder inngår som en sentral del av Felles 

grunnmur for digitale tjenester.  

Internasjonale standarder kan gi mer effektiv utvikling av e-helsestandarder, bidra til økt gjenbruk, 

bedre støtte fra internasjonale leverandører og økt mulighet for innovasjon og næringsutvikling. Det 

er et bredt ønske i sektoren om å styrke Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid. 

Direktoratet og andre aktører i sektoren er i dag involvert i ulikt internasjonalt arbeid som pågår i ISO 

(internasjonalt) og CEN (europeisk), samt i bransje-standardene som bl.a. IHE, HL7, SNOMED int. GS1 

og OpenEHR. Det er et behov for å koordinere denne deltakelsen i større grad, da det er flere 

bruksområder som må løses med en kombinasjon av ulike standarder. Samtidig er det 

hensiktsmessig å samle kunnskap og budskap slik at aktører i Norge skal kunne påvirke og bruke 

standardene i større grad. For økt bruk er avgjørende at det er en større bevissthet om relevante 

internasjonalt standarder hos større deler av sektoren og på ulike nivå, som bl.a. ledere, bestillere, i 

tillegg til de med teknisk innsikt i standarder.  

De siste årene er det blitt et tettere samarbeid mellom ISO og CEN, og bransje-organisasjonene. 

Samarbeidet er en konsekvens av økt fokus på å dele helseopplysninger mellom systemer regionalt, 

nasjonalt og mellom landegrenser. Eksempel på det er utarbeidelsen av Patient Summary, som 

startet opp i regi av EU. Patient Summary, er utviklet til å bli et samarbeid mellom åtte 

standardiseringsorganisasjoner. EU jobber nå videre med å se på hvilke andre helseopplysninger fra 

pasientjournal som skal prioriteres for utveksling på en enhetlig måte, hvor standardene kan 

benyttes både nasjonalt og på tvers av landegrensene.  

Sak 25/2019



   

 

 

Det er kommet innspill gjennom saker i nasjonal styringsmodell om at det er behov for å ha en felles 

referansegruppe der virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen om å styrke Norge sin 

rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid.  

Referansekomiteen skal bidra til å styrke den strategiske og taktiske tilnærmingen. Målet er bl.a. at 

virksomheter og leverandører i større grad skal kunne planlegge for bruk av standarder når de 

utarbeider produkt-roadmap, samt bestiller og utvikler produkter mm. En slik referansegruppe vil 

bidra i utvikling og tilgjengeliggjøring av internasjonale standarder, og gi sektoren et helhetsbilde av 

relevante saker som går på tvers av de ulike internasjonale standardiseringsorganisasjonene. Det er 

viktig at deltakere i en slik referansekomite har god forankring i sin organisasjon, slik at innspill og 

bruk av internasjonale standarder får fokus på ulike nivåer i organisasjonene. 

Målet for de første to årene vil være å forme komitéen. I denne perioden skal komitéen etablere 

prosesser for å involvere seg i internasjonalt standardiseringsarbeid, og tydeliggjøre oppgaver for 

virksomheter, leverandører og myndighet. 

Direktoratet for e-helse er i dialog med Standard Norge og HL7 Norge for å diskutere roller, ansvar og 

samarbeidsmodeller. For å lykkes med etableringen av en referansekomité, er det viktig at de 

aktørene tar et aktivt ansvar for å etablere og drive komitéen.  

Forslaget om opprettelse av en komité støttes av NUFA, NUIT og Nasjonalt e-helsestyre. Nasjonalt e-

helsestyre mener en felles komite for standardiseringsarbeidet kan bidra positivt i 

prioriteringsarbeidet og at innføring av nye standarder gjøres på en fornuftig måte. Medlemmene vil 

bidra med å få utpekt ressurser fra sine virksomheter til referansekomiteen. 

 

 

 

 
Innretning og tid i møtet: 

Hvor mange/hvem skal presentere? 1 person (Georg F. Ranhoff) 
Hvor mye tid ønskes til saken i møtet (presentasjon/drøfting)? 20 min presentasjon, 10 min 
for spørsmål? 
 



   

 

 

 

 

Innmelding av sak  

SamUT 18.09.19  

Tittel:  Kommunesammenslåinger 

Sakseier:  Norsk Helsenett, Wenche Aarland  

 

Saken fremmes for utvalget som: 

x Orienteringssak  Drøftingssak  Tilslutningssak 

 
 
Bakgrunn og begrunnelse for saksinnmeldingen: 
 

Informasjon om kommunesammenslåing fra Norsk Helsenett 

- Kort gjennomgang av konsekvenser 

o Manglende endringer kommunene vedr EDI, AR og virksomhetsertifikat kan føre til 

meldingstopp. 

 Manglende endringer knyttet opp mot reseptformidleren kan føre til stopp 

av e-resepter. 

o Viktig å huske både legevakt og kommunale legekontor for å unngå meldingstopp. 

- Hvordan påvirkes de øvrige virksomhetene 

o Alle virksomheter som kommuniserer med kommunene, legekontorene og 

legevaktene i sammenslåtte kommuner må oppdatere i egne 

EPJ/kommunikasjonsmodul. 

o Evt AR-proxy bør oppdateres jevnere 

- Oppdatering av sentrale registre 

o Personregister oppdateres fra NHN 

o Kommunenummer oppdateres fra NHN 

o Bedriftstregister oppdateres fra NHN 

Innretning og tid i møtet: 

15 min til informasjon (evt 10) Wenche Aarland. 

Sak 26/2019
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