Agenda SamUT

Dato:

23.9.2020

Tid:

10.00-14.00

Sted:

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

Sak

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010



Møtereferat fra 10.6.2020

10 min

Norsk Helsenett
v/Mona Dalsaune



Agenda 23.9.2020



Neste møte: Uke 49, 2.12 10-16
Norsk Helsenett

Status for arbeidsgruppe for å få etablert nasjonale
retningslinjer for elektronisk kommunikasjon av barn som
pårørende
18/2020

Orientering fra E-helse

1010-1020

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Magnus Alsaker

Status Referansekatalogen

1020-1040

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Annebeth Askevold

Orientering om Områdeutvalg digital samhandling

1040-1050

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Inger Dybdahl Sørby

ebXML overgang til SHA 256.
Status og videre prosess for dokumentet Krav til
elektronisk meldingsutveksling.
Forslag til vedtak:
Til orientering
19/2020

Status Referansekatalogen for e-helse.
Status Utvalg for tjenestetyper.
Informasjon om normerende dokumenter som er eller
nylig har vært på innspillsrunder etc.:



Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge
(dokument og følgebrev)
Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for
helsedatakilder

Forslag til vedtak:
Til orientering
20/2020

Følgende saker ble lagt frem for utvalget i forrige møte
19. august:






Gjennomgang av innføringsplaner for
meldingsstandarder i lys av regionenes EPJprosesser.
Arkitekturprinsipper og plattform for samhandling
Akson samhandling

Saksunderlag, presentasjoner, oversikt over
representanter og mandatet for utvalget finnes her:
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/omradeutvalg-digitalsamhandling.
Forslag til vedtak:
Til orientering
21/2020

Utredning TBA for fastlegeområdet og andre private
virksomheter

1050-1100

Direktoratet for e-helse

10 min

v/Annebeth Askevold

Bruk av dialogmelding i Livmorhalsprogrammet

1100-1110

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Annebeth Askevold

Orienteringssak
Direktoratet for e-helse skal gjennomføre en utredning
om private virksomheter og Tjenestebasert adressering
(TBA) del 3. Utredningen skal finne en hensiktsmessig
vei videre for adressering og private virksomheter.
Forslag til vedtak:
Til orientering
22/2020

Direktoratet for e-helse orienterer om behov for
elektronisk meldingsutveksling mellom
Livmorhalsprogrammet og sektoren.
Forslag til vedtak:
Til orientering

23/2020

Pause

1110-1200

Innføring e-helsestandarder

1200-1245

Norsk Helsenett

Drøftingssak

45 min

v/Mona Pedersen

TBA oppfølgingspunkter i forvaltningen

1245-1300

Norsk Helsenett

Drøftingssak

15 min

v/Ståle Tunang-Nybakk

Norsk Helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder; nye
standarder for henvisning, overgang til siste versjon og
helsefaglig dialog.
Forslag til vedtak:
Til orientering
24/2020

Koordinert innføring av tjenestebasert adressering ble
avsluttet 1.juni 2020, og videre oppfølging av standarden
er overført til forvaltning. Det er fremdeles noe
gjenstående arbeid på området, og det er kommet innspill

på områder innenfor tjenestebasert adressering det er
behov for oppfølging på.
I møtet vil NHN presentere en prioritert liste for videre
arbeid, og vi ber om innspill fra SamUT på områder de
ser som særlig viktige med tanke på oppfølging i
sektoren.
Forslag til vedtak:
SamUT ber NHN ta med seg innspill i det videre arbeidet
med tjenestebasert adressering.
25/2020

Tettere oppdatering av og tydeligere merking av
vikarer i Fastlegeregisteret

1300-1310

Helse Midt-Norge

10 min

v/Aslaug Skarsaune
Svenning

Drøftingssak
Helse Midt-Norge ønsker å adressere to utfordringer
knyttet til Fastlegeregisteret:



Hyppigere ajourhold av Fastlegeregisteret
Publisering av «Fastlege-liste uten fast lege» i
Fastlegeregisteret.

HMN ønsker en drøfting i SamUT av øvrige
representanters erfaringer og innspill knyttet til ajourhold
av Fastlegeregisteret og merking av «Fastlege- liste uten
fastlege».
Eventuelt

1310-1400

Orientering om Oppdrag for å utrede løsninger for
tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye
smittetilfeller (oppdrag 129 fra HOD til Helsedir)

Direktoratet for e-helse
v/Henrik Linnestad

Arbeidet med Smittevernveilederen (10 min)

Norsk Helsenett
v/Astrid Økland

