
 

 

 

 

Agenda 

1. Innledning og deltakeroversikt 

2. Formål med dagens møte 

3. Formål med samarbeidsgrupper 

4. Bakgrunn og formål NILAR 

5. Kort om NILAR-løsningen 

6. Spørsmål til diskusjon i møtet 

Pause  

7. Spørsmål tilsendt og svar mottatt 

8. Veien videre som møteplaner, omfang arbeid mv  

 

 

1. Innledning og deltakeroversikt 

Møteleder ønsket velkommen og takket for godt oppmøte. Deltakeroversikt basert 

på innkallingsgodkjenning i Outlook ble presentert.  

 

2. Formål med dagens møte 

Formål med dagens møte ble kort presentert, se presentasjon fra møtet (vedlegg 1). 

3. Formål med samarbeidsgrupper 

Oppstartsmøte samarbeidsgrupper NILAR 

Møteleder Nina Elise Jørgensen, prosessleder NILAR (Innleid) 

Dato 21.05.2021 

Referent Nina Elise Jørgensen 

Saksnummer  

Til stede Se deltakerliste vedlagt 

Kopi til  

Møtereferat 
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Formål med samarbeidsgrupper ble presentert, se presentasjon fra møtet. 

4. Bakgrunn og formål NILAR 

Prosjektet presenterte bakgrunnen for NILAR, hvor det ble henvist til veikart og 

kartleggingen av samhandlingsbehov fra forprosjekt Akson.  Videre ble formål og en 

enkel illustrasjon av NILAR-løsningen presentert, se presentasjon fra møtet. 

9. Kort om NILAR-løsningen 

Prosjektet presenterte kort begrepene som vist i forhåndsutsendt begrepsliste, samt 

gikk i dybden på hva som menes med grov- og finmasket søk. Grov- og finmasket 

søk blir også gjenstand for arbeidet i samarbeidsgruppene fremover.  

Norsk helsenett, utviklingsleverandør av NILAR-løsningen, presenterte løsnings-

skisse og hvordan en ser for seg å realisere NILAR, herunder bruk av FHIR-baserte 

API. 

 

10. Spørsmål til diskusjon i møtet 

Prosjektet ønsket interaktivitet i møtet og ga deltakerne anledning til å besvare 

anonymt to spørsmål via forms.office.com.  Se presentasjonen vedlagt for 

sammenstilling av svarene.  Prosjektet vil jobbe videre med svarene som ble mottatt 

og adressere dette i arbeidet fremover i samarbeidsgruppene. 

 

11. Svar mottatt på spørsmål utsendt på forhånd  

Prosjektet hadde mottatt flere svar på spørsmålene sendt ut på forhånd, samt at 

enkelte svar ble mottatt på morgenen rett før møtet.  Se presentasjonen (vedlegg 1) 

for sammenstilling av svarene.  Prosjektet vil jobbe videre med svarene som ble 

mottatt og adressere dette i arbeidet fremover i samarbeidsgruppene. 

Deltakerne var aktive i møtet, og det kom inn flere spørsmål på chat (se vedlegg 2). 

For noen var det viktig at NILAR kunne tilby labark, og flere la vekt på at EPJ må 

kunne bruke labsvarene direkte. Standardiserte API med FHIR er derfor viktig, og 

det er viktig å mobilisere EPJ-leverandørene tidlig. Enkelte spørsmål ble ikke svart 

ut direkte i møtet, for eksempel en bekymring for at pasienter vil kunne lese 

radiologisvar med alvorlige funn uten å ha snakket med helsepersonell først. Disse 

spørsmålene følges opp videre i arbeidet.  

 

12. Veien videre som møteplaner, omfang arbeid mv  

Prosjektet hadde foreslått inndeling i 3 samarbeidsgrupper basert på faglig 

innretning, samt 1 teknisk samarbeidsgruppe. For konsumenter som fastleger var 

det vanskelig å vite hvilken samarbeidsgruppe disse skulle delta i, og disse 

konsumenter ble derfor fordelt likt mellom gruppene. Det var enighet blant 
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møtedeltagerne om å starte med inndelingen jfr. disse 3 samarbeidsgruppene. Nye 

møter er berammet til juni, og møteinnkalling vil sendes ut snarlig. Det fremkom 

ønske om å få tilsendt oversikt over deltakere pr samarbeidsgruppe, inkl. 

epostadresser (vedlegg 3). 

 

Evaluering av møtet ga gode tilbakemeldinger som: "lovende start" og "NILAR 

trenger vi". 

 

Vedlegg: 

 

• Vedlegg 1: Presentasjon fra møtet (inkl. sammendrag på svarene mottatt før møtet) 

• Vedlegg 2: Spørsmål og svar i møtet (på chat) 

• Vedlegg 3: Deltakeroversikt og epostadresser 
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