Agenda SamUT

Dato:

10.6.2020

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Videokonferanse, join.nhn.no (Møteroms-id: 712510)

Sak

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk Helsenett



Endring i deltagelse i SamUT

10 min

v/Mona Dalsaune



Møtereferat fra 11.3.2020



Agenda 10.6.2020



Neste møte:

1010-1020
10 min

Norsk Helsenett

Orientering fra E-helse

1020-1030

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Magnus Alsaker

Uke 39, 23.9 10-15
Uke 49, 2.12 10-16
Oppfølging 06/2020
Innspill til deltagere i arbeidsgruppe som skal se på hvilke
tiltak for å sikre riktig bruk av tilbakemelding om feil i
mottatt melding.
Øyvind Lorentsen, Helse Nord-Trøndelag
Stine Slørdal, Stjørdal kommune
Torill Moe, Trondheim kommune
Jon-Espen Sjøstrøm, Sykehuset Østfold
Astrid Jones Lie, OUS
Ørjan Stene, Direktoratet for e-helse
Rutiner
Helse Midt-Norge
Oslo Kommune
OUS
Oppfølging 07/2020
Innspill til arbeidsgruppe for å få etablert nasjonale
retningslinjer for elektronisk kommunikasjon av barn som
pårørende.
Øyvind Lorentzen, Helse Nord-Trøndelag
Jane Wiik, St. Olavs Hospital
Berit Sundstrøm, Trondheim kommune
Tove Bergh, AHUS (fra Barns beste)
Elin Hoftun Lindbo, Vestre Viken
Gro Karstensen, Sandefjord kommune
Anne Bibow, Oslo Kommune
Anne Marit Rennemo, Oslo Kommune
10/2020

Utsettelse av innføringsplan.
Status og videre prosess for dokumentet Krav til
elektronisk meldingsutveksling.
Forslag til vedtak:
Til orientering
11/2020

Status Referansekatalogen

1030-1050

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Annebeth Askevold

Orientering om Områdeutvalg digital samhandling

1050-1100

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Inger Dybdahl Sørby

Errata i dokumentasjon til standard for Hodemelding

1100-1110

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Annebeth Askevold

1110-1125

Norsk Helsenett

15 min

v/Martin Svedal
Bergquist

Status Referansekatalogen for e-helse.
Status Utvalg for tjenestetyper.
Informasjon om normerende dokumenter som er på
innspillsrunde:


Veileder for helse- og omsorgssektoren om bruk
av DigDirs nasjonale arkitekturprinsipper

Målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og
omsorgssektoren
Forslag til vedtak:
Til orientering
12/2020

Områdeutvalg for digital samhandling er etablert og
erstatter Produktstyre e-helsestandarder.
Første møte i områdeutvalget avholdes 8. juni.
Saksunderlag, presentasjoner, oversikt over
representanter og mandatet for utvalget finnes her:
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digitalsamhandling.
Forslag til vedtak:
Til orientering
13/2020

Det er oppdaget feil i dokumentasjonen i Standard for
Hodemelding (HIS 80601:2006). Se saksunderlag.
Direktoratet for e-helse planlegger å oppdatere
dokumentasjonen 15. juni 2020.
Forslag til vedtak:
Til orientering
14/2020

Meldingsvalidator, Meldingsteller, Test- og
godkjenning – nyheter og planlagte endringer
Tittel
Orienteringssak
Kort presentasjon av nyheter og planlagte endringer for
denne produktporteføljen.
Forslag til vedtak:

Forslag

15/2020

Pause

1125-1230

Innføring e-helsestandarder

1230-1315

Norsk Helsenett

Tittel

45 min

v/Mona Pedersen

Drøftingssak
Norsk Helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder; nye
standarder for henvisning, overgang til siste versjon og
helsefaglig dialog. Se saksunderlag.
Forslag til vedtak:
Til orientering

16/2020

Pause

1315-1330

Sluttrapport tjenestebasert adressering

1330-1415

Norsk Helsenett

Tittel

45 min

v/Ståle Tunang-Nybakk

Bruk av obligatoriske tjenestetyper for kommuner

1415-1435

Helse Sør-Øst

Tittel

20 min

v/Jeanette Wiger

Drøftingssak
Norsk Helsenett vil gi SamUT en avsluttende status for
koordinert innføring av tjenestebasert adressering. Se
saksunderlag
Er de foreslåtte prioriterte områdene for videre forvaltning
av tjenestebasert adressering dekkende, eller er det
annet å ta hensyn til?

Hvilke konsekvenser har det at fastleger og annen privat
virksomheter som yter helsetjenester (les spesielt
fysioterapeuter) i mindre grad har gått fra personlige
kommunikasjonsparter til tjenester?
Forslag til vedtak:
Til orientering
17/2020

Drøftingssak
Retningslinje for hvilke tjenestetyper som er obligatorisk
for kommuner å publisere, samt hvilke de skal publisere
når de tilbyr tjenesten ble utgitt 06/2019.
https://www.nhn.no/media/2712/anbefalte-tjenestetyper-iadresseregisteret-for-kommunal-helse-ogomsorgstjeneste.pdf
Det oppleves utfordringer med at kommuner ikke
publiserer de såkalte obligatoriske tjenestene og det er
ønskelig at det legges mer påtrykk på å få dette på plass i
alle kommuner. Se saksunderlag.
Forslag til vedtak:
SamUT stiller seg bak at kommunene skal forholde seg til
retningslinjen og at det også settes fokus på kvaliteten på
eksisterende oppføringer i NHN AR. Man skal gjennom

KS e-komp nettverket ber alle kommuner om å forholde
seg til dette med en satt frist for gjennomføring.
Eventuelt

1435-1500

