Agenda SamUT

Dato:

16.3.2022

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Radisson BLU Gardermoen

Sak

01/2022

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk helsenett

•

Endring deltagelse Direktoratet for e-helse: Nina Tranø

10 min

v/Mona Dalsaune

•

Møtereferat fra 1.12.2021
o Kommentarer fra Direktoratet for e-helse

•

Kommende saker

•

Forslag til møter i 2022: 16.3, 8.6, 14.9, 30.11

•

Agenda 16.3.2022, eventuelt

Mandat SamUT

1010-1030

Norsk helsenett

Tilslutningssak

20 min

v/Mona Dalsaune

Orientering fra Direktoratet for e-helse

1030-1100

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Nina Tranø, Inger
Dybdahl Sørby og
Annebeth Askevold

1100-1130

Norsk helsenett

30 min

v/Ronny Holten Olsen

Norsk helsenett har gjort tilpasninger i mandat for SamUT
etter innspill i tidligere møte i SamUT.
Forslag til mandat ettersendes..
Forslag til vedtak:
SamUT gir sin tilslutning til nytt mandat.
02/2022

Orientering om

03/2022

•

endringer i oppføringer i Referansekatalogen

•

avslutning av nasjonalt koordinert innføringsløp for
helsefaglig dialog

•

utredning om bruk av tjenestebasert adressering for
private virkstomheter

Program digital samhandling – Organisering av
behovskø
Drøftingssak
Norsk helsenett vil orientere om arbeidet med behovskø i
program digital samhandling steg 1.
Hvilken rolle kan SamUT ha og hva kan SamUT bidra med
i arbeidet med behovskø?

04/2022

Lunsj

1130-1230

NILAR – informasjon og oppdatering

1230-1300

Norsk helsenett

Orienteringssak

30 min

v/Kristian Berg

Saksunderlag ettersendes.
05/2022

Program digital samhandling steg 2

1300-1330

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

30 min

v/Siv Herberg

Saksunderlag ettersendes.

06/2022

Pause

1330-1345

Status på innføring av e-helsestandarder – Nye
standarder for henvisning og Overgang til siste versjon

1345-1405

Norsk helsenett

20 min

v/Kristin Steigedal
Wendelbo

Endringer i NHN servicebus

1405-1425

Norsk helsenett

Orienteringssak

20 min

v/Jon Tysdahl

Krav til fagsystem og versjon i meldingsstandard

1425-1445

HEMIT

Tilslutningssak

20 min

v/Aslaug Skarsaune
Svenning

Drøftingssak
Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder; Nye
standarder for henvisning, Innføring av SHA-256 og
Overgang til siste versjon.
07/2022

Servicebus vil i 2022 bytte teknologi og gjennomføre
standardisering på AMQP 1.0. Endringen påvirker svært
mange aktører i helsesektoren.
Norsk helsenett vil orientere om arbeidet med planlegging,
utvikling, testing, pilotering og utrulling av ny løsning.
08/2022

Det er i dag utfordrende å finne ut hvilket journalsystem de
ulike aktørene har. Hadde denne informasjonen vært
tilgjengelig ville for eksempel bredding av nye meldinger
vært mer effektiv for alle parter, og tid og ressurser spart i
feilsøking ift å undersøke om en feil er relatert til ny versjon
av et system. Det er behov for at informasjon om
fagsystem og versjonsnummer blir krav i
meldingsstandarder, slik at dette leveres av alle
leverandører.
Forslag til vedtak:
Regional arbeidsgruppe digital samhandling Midt-Norge
ber SamUT om å ta saken videre med mål om at
fagsystem og versjon blir et obligatorisk krav i
meldingsstandard.
Eventuelt

1445-1500

