Agenda SamUT

Dato:

2.12.2020

Tid:

10.00-16.00

Sted:

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

Sak

29/2020

Tid

Ansvar

Velkommen

1000-1010

•

Møtereferat fra 16.9.2020

10 min

Norsk Helsenett
v/Mona Dalsaune

•

Agenda 2.12.2020

•

Forslag til møtetidspunkt 2021 (17.3, 16.6, 29.9,
1.12)

•

Ny deltager i SamUT

Orientering frå Direktoratet for e-helse

1010-1030

Direktoratet for e-helse

Orienteringssak

20 min

v/Magnus Alsaker og
Annebeth Askevold

1030-1100

Direktoratet for e-helse

30 min

v/Annebeth Askevold

Organisering NHN

1100-1110

Norsk Helsenett

Orienteringssak

10 min

v/Mona Dalsaune

•

ebXML overgang til SHA 256

•

Utvalg for tjenestetyper i AR

•

Status forskriftsendring

•

Status Referansekatalogen for e-helse m.m.

•

Utredning om hva som er ønsket innretning av
utskrivningsprosessen

•

Utredning adressering private aktører

Forslag til vedtak:
Til orientering
30/2020

Oppdatering av dokumentet "Krav til
meldngsutveksling"
Drøftingssak
Direktoratet for e-helse vil orientere om arbeidet med
oppdatering av dokumentet "Krav til elektronisk
meldingsutveksling".
Direktoratet ønsker å presentere et første utkast til
sektoren for å få tilbakemeldinger på innholdet.
Forslag til vedtak:
Direktoratet for ehelse tar med innspill i det videre arbeid.

26/2020

Fra 01.11.2020 er innføringsressurser i NHN samlet i en
seksjon. Seksjonen som tidligere
het Digital samhandling har endret navn til Innføring.

Forslag til vedtak:
Til orientering
27/2020

Samhandlingsplattformen – Strategi og vei videre
sammen

1110-1145

Norsk Helsenett

35 min

v/Ronny Holten Olsen

Revisjon av SamUTs mandat

1145-1200

Norsk Helsenett

Drøftingssak

15 min

v/Mona Dalsaune

Drøftingssak
Den siste tiden har det vært omorganisering og store
endringer i Norsk Helsenett. Norsk Helsenett går fra å
være en driftsleverandør til å bli en nasjonal
tjenesteleverandør. I ny organisasjon er Grunndata,
sammen HelseID, API-management, Meldingsvalidator,
og Meldingsutveksling, del av divisjon
Samhandlingsplattform.
Norsk Helsenett vil orientere om produktstrategien for
Samhandlingsplattformen og Grunndata fremover, og
diskutere hva dette betyr for sektoren. Vi ønsker også å
diskutere med deltakerne hvordan vi kan samarbeide for
å sikre at vi får tak i helsesektorens krav til personell- og
virksomhetsinformasjon og -strukturer.
•

Hvordan kan representantene fra kommunene,
sykehusene og de regionale IKT-foretakene bidra til
samarbeidet mellom "deres" områder og
Samhandlingsplattformen?

•

Hvor langt har helsesektoren kommet i sin
tydeliggjøring av krav og behov for personell- og
virksomhetsdata?

•

Hvordan får vi tak i disse?

Forslag til vedtak:
Til orientering
28/2020

Fra 1. januar 2020 ble ansvaret for de nasjonale ehelseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept
og grunndata overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk
Helsenett. Norsk Helsenett har høsten 2020 gjennomgått
flere organisasjonsendringer og vi ser behov for økt
koordinering av aktiviteter på tvers av flere
samhandlingsområder.
SamUT skal være et koordinerende bindeledd mellom
forvaltningen på nasjonalt nivå og virksomheter i helseog omsorgstjenesten. SamUT sitt mandat, inkludert
formål, oppgaver og ansvar, og sammensetningen i
SamUT må revideres for bedre å dekke behovet for økt
koordinering. Norsk Helsenett vil utarbeide forslag til nytt
mandat og sende dette ut på høring
Forslag til vedtak:
SamUT ber NHN ta med seg innspill i det videre arbeidet
med mandatet.

31/2020

Lunsj

1200-1300

Sluttrapport for arbeidsgruppe for bedre bruk av
tilbakemelding om feil i mottatt melding

1300-1315

Helse Vest IKT

15 min

v/Runar Sletthei

1315-1345

FHI

30 min

v/Evy Dvergsdal

Tilslutningssak
I mars vedtok SamUT at det skulle settes ned en
arbeidsgruppe som se på hva som skal defineres som
riktig bruk av Tilbakemelding om feil i mottatt melding, og
at Helse Vest skulle lede denne. Det er nå avholdt tre
arbeidsgruppemøter med deltagere på tvers av sektoren
som har utarbeidet en veileder for bedre bruk av TOFIMM
samt sett på andre tiltak for å gjøre det enklere å bruke
meldingen riktig. Veileder og sluttrapport med forslag til
tiltak er vedlagt.
Hvor bør veilederen eventuelt sendes på høring?
Forslag til vedtak:
SamUT ber NHN sende veilederen ut på høring. Etter
høring bes direktoratet for e-helse om å publisere
veilederen på egnet sted i tilknytning til
referansekatalogen. Direktoratet har anledning til å
justere teksten i veileder før publisering så lenge
intensjon ikke påvirkes.
SamUT ber NHN ta opp krav/ønsker til leverandører i
møter med dem.
SamUT ber Direktoratet for e-helse vurdere å iverksette
de foreslåtte tiltak i sluttrapporten.
32/2020

Elektronisk kommunikasjon mot Nasjonalt
vaksinasjonsregister SYSVAK
Orienteringssak
Høring med forslag om forskriftsendring om krav til
elektronisk registrering i SYSVAK for covid-19 relaterte
vaksinasjoner, er planlagt i uke 46. FHI ber derfor alle
aktører om å klargjøre for elektronisk registrering til
SYSVAK, fortrinnsvis ved bruk av EPJ-system som har
integrasjon med SYSVAK. Dersom det ikke legges til
rette for elektronisk innrapportering av vaksinasjoner til
SYSVAK via EPJ-systemet, kan SYSVAK-nett benyttes.
Det vil i møte orienteres om hvilke muligheter de ulike
aktørene har for innrapportering til SYSVAK og hva som
skal til for å gjøre dette elektronisk.
Forslag til vedtak:
Til orientering

33/2020

Pause

15 min

Status på innføring av e-helsestandarder nye
standarder for henvisning og overgang til siste
versjon

1400-1445

Norsk Helsenett

45 min

v/Lars O. Sandstad

Drøftingssak
Norsk Helsenett (NHN) vil orientere SamUT om status på
pågående innføringer av ehelsestandarder; nye
standarder for henvisning og overgang til siste versjon.
Dato for mottak av Henvisning ny tilstand, Status på
henvisning, Viderehenvisning, Epikrise v1.2 og PLO v1.6

er 1.januar 2021. NHN vil gi SamUT en status på disse
innføringsprosjektene basert på tilbakemeldinger fra
møteserier med sektoren.
Forslag til vedtak:
Til orientering

34/2020

Pause

15 min

Kvalitet i Meldingsutveksling

1500-1515

Norsk Helsenett

Drøftingssak

15 min

v/Ståle Tunang-Nybakk

Prosjekt risikoreduserende tiltak Grunndata

1515-1535

Norsk Helsenett

Tilslutningssak

20 min

v/Nina Stenberg

For oktober 2020 viser Meldingsvalidator at 66% av 5,77
millioner basismeldinger, pleie- og omsorgsmeldinger og
dialogmeldinger var korrekt basert på de avvikstestene
som gjøres der. For første gang, sett over 1
kalendermåned, er over 75% av meldingene uten
adresseringsfeil. Norsk Helsenett har gjort, og gjør flere
tiltak for å øke antall korrekte meldinger. I møtet vil NHN
presentere litt av hva som gjøres, og vi ber om innspill fra
SamUT på hvordan NHN best kan jobbe videre med
dette.
Forslag til vedtak:
Norsk Helsenett tar med innspill i det videre arbeid.
35/2020

Norsk Helsenett vil orientere om status på hva som er
oppnådd, hvordan SamUT kan hjelpe til med prosjektets
videre fremdrift og endringer som må utføres i sektoren.
I forvaltningen av Grunndata gjennomføres det i løpet av
2020 og første kvartal 2021 et prosjekt hvor formålet er å
gjennomføre risikoreduserende tiltak som tar risikonivået
på Grunndata ned til et akseptabelt nivå.
For å øke kontroll og oversikt over Grunndata, og dermed
minimere risiko, vil prosjektet forbedre dette:
•

Autentisering

•

Brukeroppsett

•

Tilgangsstyring

•

Bruk av og oppkobling til Grunndata

•

Logging, monitorering og oppfølging

•

Dialog med sektoren

Mye av arbeidet løses internt i NHN, men store deler av
arbeidet er avhengig av utførelse i helsesektoren, hos
brukerne av Grunndata. Prosjektet trenger derfor bistand
til å spre informasjon og eventuelt utføre tiltak for å få
sektoren til å gjennomføre sine endringer innen
prosjektets slutt 1.april 2021.
I møte med SamUT ønsker vi å presentere status og
behov for bistand.
Forslag til vedtak:

Norsk Helsenett tar med innspill i det videre arbeid.
Eventuelt

1535-1600
25 min

