Agenda SamUT

Dato:

13.3.2019

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak

01/2019

02/2019

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1020

Norsk Helsenett



Møtereferat fra 5.12.2018

20 min

v/Mona Dalsaune



Agenda 13.3.2019



Endring deltagelse KS

Orientering fra avdeling for standardisering

1020-1040

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Annebeth Askevold

Orientering fra Produktstyret

1040-1050

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Kjersti Drøsdal
Vikøren

1050-1110

Direktoratet for e-helse



Helsefaglig dialog



Status Referansekatalogen for e-helse



Status Utvalg for tjenestetyper

Kort oppsummering etter møtet 10. desember 2018.
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder
03/2019

Forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten
Orienteringssak

20 min

IKT-Forskriften har ikke vært endret siden den trådte i
kraft 1.9.2015. Siden 2015 er det blitt utviklet flere
standarder som er innenfor IKT-Forskriftens formål, blant
annet Tjenestebasert adressering og Helsefaglig dialog.
I 2018 leverte Direktoratet for e-helse flere forslag til
endringer i IKT-forskriften, blant annet å gjøre nye
standarder obligatoriske. Det vil orienteres om foreslåtte
endringer og status for arbeidet.
Forslag til vedtak:
SamUT tar saken til orientering. Direktoratet for e-helse
tar med seg innspill i det videre arbeidet.
04/2019

Utredning om overføring av journal

1110-1130

Direktoratet for e-helse

Drøftingssak
Direktoratet for e-helse vil gi en oppsummering av
arbeidet med å utrede behovet for å gjøre overføring av
komplett journal til en standard, og drøfte anbefaling om
tiltak.
Bakgrunnen for arbeidet er sak 27/18, der KS meldte om
behov i kommunene for overføring av komplett journal på
lik linje med løsning for fastleger som ble innført gjennom
EPJ-løftet.

20 min

v/Kjersti Drøsdal
Vikøren

Lunsj

1130-1230
60 min

05/2019

EPJ-system for helsestasjonstenestene og ulik
praksis på bruk av apprec

1230-1250

KS

20 min

v/Kari Støfringsdal

Tjenesteyterkopi – hvordan sikre at pasienten er
orientert om hvor pasientens data lagres
Drøftingssak
Det vises til SamUt sak 16/2018 – Tjenesteyterkopi – kopi
av meldinger internt på HF/sykehus.
HSØ vurderer at det ikke er krav til å synliggjøre interne
kopister.
Kommunene som rekvirerer laboratoriesvar hos
helseforetakene ser dette som problematisk. Hvordan
skal vi sikre at pasienter får informasjon om hvor
pasientens data lagres? Vi ønsker en drøfting på hvordan
pasienten skal sikres informasjon om hvor data er lagret,
og at det utarbeides en nasjonal retningslinje for dette
som sikrer etterlevelse av personvernforordningen.
Forslag til vedtak:
Ønskelig med en nasjonal retningslinje, som sikrer at
pasienten får informasjon om hvor sine data lagres og
etterlevelse av personvernforordningen.

1250-1310

Kompetansenettverk
for e-helse Øst

Behov for nasjonale retningslinjer for
minimumsinnhold på meldingene
Innleggelsesrapport, Helseopplysninger og
Utskrivingsrapport

1310-1340

KS

30 min

v/Anne-Marit Rennemo

Tilslutningssak
I dag er det fire ulike leverandørar som leverer EPJsystem til helsestasjonane i kommunane. Desse
leverandørane har lagt opp til ulik praksis på handtering
av apprec på meldingar på ukjente pasientar.
Kommunane og helseføretaka har behov for at
leverandørar av EPJ-løysingar til helsestasjonane har lik
praksis på handtering av apprec på ukjente
brukarar/innbyggarar.
Forslag til vedtak:
SamUT ber om ein tydeleggjering av standarden for
apprec slik at sektoren kan få ei meir einsretta handtering
av apprec på "ukjende" brukarar / pasientar, for den
delen av sektoren som er plikta til å ta imot meldingar på
"ukjente" brukarar.
SamUT forutset at leverandørane som tilbyr løysingar til
kommunane held seg til retningslinjene når dei leverer
løysingar til helsestasjon, legevakt, smittevern,
fengselshelseteneste, PLO, psykisk helse, fysio mm
06/2019

07/2019

Henviser til sak 18/2018 «Behov for nasjonale
retningslinjer for minimumsinnhold på meldingene
innleggelsesrapport, Helseopplysninger og
Utskrivningsrapport».
KS ønsker å informere om arbeidsgruppens konklusjon i
Samut møtet 13.3.2019 og vedlegger følgende
dokumenter for gjennomgang i forkant av møtet:
- Opprinnelige dokumentkrav til innleggelsesrapport,
Helseopplysninger og Utskrivningsrapport.

20 min

v/Anne Marit Rennemo

- Nye omforente dokumenter med minimumskrav til disse
3 meldingstypene.
Forslag til vedtak:
SamUT stiller seg bak de nye utarbeidede kravene til
minimumsinnhold i innleggelsesrapport,
Helseopplysninger og Utskrivningsrapport, og ber
Helsedirektoratet om å implementere disse oppdaterte
dokumentene i sin veiviser så raskt som mulig.
Pause

1340-1355
15 min

08/2019

Status innføring av TBA

1355-1425

Norsk Helsenett

Orienteringssak

30 min

v/Wenche Aarland og
Sveinar Andersen

I følge nasjonal plan for innføring skal tjenestebasert
adressering være ferdig innført innen 31.12.2019. Det vil i
år derfor foregå stor aktivitet i oppgraderinger av EPJsystem og endringer i Adresseregisteret. Det vil i SamUT
bli informert om status på innføringen knyttet til planlagte
endringer i Adresseregisteret og progresjon på innføring
av del 2 av standarden som vist i Meldingsvalidator.
Planlagte endringer i Adresseregisteret relaterer seg
særlig til kommuner og spesialisthelsetjenesten.
Eventuelt

Neste møte er 12. juni 2019.

1425-1500
35 min

