Agenda SamUT

Dato:

1.12.2021

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Radisson BLU Gardermoen

Sak

25/2021

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1025

Norsk helsenett

•

Endring deltagelse Helse Sør-Øst: Jeanette erstatter
Bjørnar

25 min

v/Mona Dalsaune

•

Møtereferat fra 15.9.2021
o Kommentarer fra Helse Midt-Norge

•

Kommende saker
o 18/2021 Mandat SamUT
o 07/2020 Meldingsutveksling med barn som
pårørende

•

Forslag til møter i 2022: 17.3, 8.6, 14.9, 30.11

•

Agenda 1.12.2021, eventuelt

Orientering fra Direktoratet for e-helse

1025-1045

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Inger Dybdahl Sørby
og Annebeth Askevold

Utredninger om forskriftsendringer

1045-1105

Direktoratet for e-helse

Drøftingssak

20 min

v/Inger Dybdahl Sørby

3dje ident i Folkeregister – ID3

1105-1130

Norsk helsenett

Drøftingssak

25 min

v/Ronny Holten Olsen

Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal
helse- og omsorgstjeneste
Status på høring om endring av normeringsnivå på 7
dokumenter
Utvalg for tjenestetyper
26/2021

Direktoratet for e-helse har ansvar for å vurdere innkomne
forslag til forskriftsendringer, og utarbeide
beslutningsunderlag for HOD. Dette gjøres hovedsakelig
ved å gjennomføre utredninger av de aktuelle forslagene.
Vi ønsker å informere om status på arbeidet.
Til drøfting:
Har SamUT noen innspill om sakene som utredes?
27/2021

Som en følge av pandemien og behovet for å identifisere
personer i med en løsere tilknytning til Norge enn det som
kvalifiserer til ett d-nummer eller f- nummer folkeregisteret,
så har Skatt fått ett oppdrag fra Finansdepartementet og se
på dette behovet.
NHN legger opp til å orientere om prosessen som har vært,
og de innspill som Helse har gitt til Skatt i denne
forbindelse.(se vedlagt notat)

NHN ønsker sektoren innspill knyttet til behov, og avdekke
restbehovet som evt. må løses i egen sektor (Felles
hjelpenummer / Persontjenesten).

28/2021

Lunsj

1130-1230

Status på innføring av e-helsestandarder

1230-1315

Norsk helsenett

Drøftingssak

45 min

v/Kristin S. Wendelbo

Norsk helsenett vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av e-helsestandarder; Nye
standarder for henvisning og overgang til siste versjon.
Norsk helsenett vil også orientere om pågående overgang
til SHA 256 og SEID 2.0, samt kommende sertifikatbytter
for eResept og Kjernejournal.

29/2021

Pause

15 min

NILAR – informasjon og innspill

1330-1400

Norsk helsenett

Drøftingssak

30 min

v/Kristian Berg

Orientering om Persontjenesten

1400-1415

Norsk helsenett

Orienteringssak

15 min

v/Ståle Tunang-Nybakk

Nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og
radiologisvar (NILAR) er en del av steg 1 i Program for
digital samhandling. NILAR er en nasjonal
informasjonstjeneste, og skal i første omgang basere seg
på kopi av svarmeldinger. NHN samarbeider med
Direktoratet for e-helse om planlegging og utvikling av
løsningen. Vi ønsker å informere om NILAR og høste
innspill fra SamUT for å sikre en god prosess videre (se
saksunderlag for mer informasjon og spørsmål).
Til drøfting:
1. Hvilke kontaktpunkter (personer, seksjoner eller
forvaltningsorganer) i regionene bør inkluderes i videre
kartlegging av produsenter av svarmeldinger?
2. Kan innsending av kopimelding til NILAR løses via
regionale meldingstjenere?
3. Hvordan kommer vi raskest i gang med validering og test
av meldinger til NILAR?
4. Hvordan kan vi sikre god kvalitet i meldinger?
a. Riktig plassering av "rekvirent", som ansvarlig
helsepersonell, i XML
b. Riktig plassering av "utfører" hos lab/røntgen i XML
meldingen
c. Nasjonale kodeverk i svarrapporter til eksterne
5. Andre innspill, spørsmål eller utfordringer?
30/2021

Begrenset utprøving av Persontjenesten har avdekket flere
utfordringer. NHN har derfor besluttet å utvikle et nytt
grensesnitt (OpenAPI) i tillegg til det som til nå er utviklet
på FHIR.

Tidsplan for nasjonal innføring blir replanlagt og mer
informasjon kommer medio november. Det er planlagt
teknisk dialogmøte 2.12.
Norsk Helsenett vil orientere om status for innføring av
Persontjenesten.
Eventuelt

-

45 min

