Agenda SamUT

Dato:

18.9.2019

Tid:

10.00-15.00

Sted:

Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Sak

18/2019

19/2019

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

Norsk Helsenett



Møtereferat fra 12.6.2018

10 min

v/Mona Dalsaune



Agenda 18.9.2019



Neste møte er 4. desember 2019

Orientering fra avdeling for standardisering

1010-1020

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

10 min

v/Annebeth Askevold

Oppdatert meldingsdokumentasjon

1020-1050

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

30 min

v/Annebeth Askevold



Status Referansekatalogen for e-helse



Status utvalg for tjenestetyper

Direktoratet for e-helse orienterer om oppdatert
meldingsdokumentasjon og viktige presiseringer i
utvalgte standarder.
Oppfølging av sak 07/19 Behov for nasjonale
retningslinjer for minimumsinnhold på meldingene
Innleggelsesrapport, Helseopplysninger og
Utskrivningsrapport.
20/2019

Bruk av Apprec og Tilbakemelding på feil i mottatt
melding


Kartlegging av omfang for avvik i bruk av apprec på
RHF



Kartlegging av støtte for og bruk av apprec og
tilbakemelding på feil i mottatt melding i
journalsystem



HMN bruk av kopimottaker

1050-1110
20 min
Norsk Helsenett
v/Ståle Tunang-Nybakk

Helse Midt-Norge
v/Trond Kvaal

21/2019

Orientering fra Produktstyret

1110-1130

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Magnus Alsaker

Kort oppsummering etter møtet 17. juni 2019.
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/produktstyre-e-helsestandarder

Lunsj

1130-1230
60 min

22/2019

23/2019

Status på innføring av e-helsestandarder

1230-1300

Norsk Helsenett

Orienteringssak
Norsk Helsenett (NHN) vil orientere SamUT om status på
de to pågående innføringene av e-helsestandarder;
Tjenestebasert adressering, Nye standarder for
henvisning (tidligere Henvisning 2.0).

30 min

v/Lars Sandstad

Status planarbeid Helsefaglig dialog

1300-1315

Norsk Helsenett

Orienteringssak

15 min

v/Lars Sandstad

Status planarbeid Overgang til én versjon

1315-1330

Norsk Helsenett

Orienteringssak

15 min

v/Lars Sandstad

Norsk Helsenett (NHN) vil presentere nytt forslag til plan
for innføring av Helsefaglig dialog.
24/2019

Norsk Helsenett (NHN) vil orientere SamUT om resultat
fra kost/nytte-vurdering i forbindelse med planarbeid for
innføring av Overgang til én versjon.
Pause

1330-1345
15 min

25/2019

Internasjonalt standardiseringsarbeid

1345-1415

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

30 min

v/Georg Ranhoff

Kommunesammenslåinger

1415-1430

Norsk Helsenett

Orienteringssak

15 min

v/Wenche Aarland

Det er kommet innspill gjennom saker i nasjonal
styringsmodell om at det er behov for å ha en felles
referansegruppe der virksomheter, leverandører og
myndighet jobber sammen om å styrke Norge sin rolle i
internasjonalt standardiseringsarbeid.
Forslaget om opprettelse av en komité støttes av NUFA,
NUIT og Nasjonalt e-helsestyre. Nasjonalt e-helsestyre
mener en felles komite for standardiseringsarbeidet kan
bidra positivt i prioriteringsarbeidet og at innføring av nye
standarder gjøres på en fornuftig måte. Medlemmene vil
bidra med å få utpekt ressurser fra sine virksomheter til
referansekomiteen.
26/2019

Informasjon om kommunesammenslåing fra Norsk
Helsenett

Eventuelt



Kort gjennomgang av konsekvenser



Hvordan påvirkes de øvrige virksomhetene



Oppdatering av sentrale registre
1430-1500
30 min

