
 

 

 

 

Agenda 

 

1. Oppsummering fra forrige møte 

2. FHIR-områdeprofil 

3. Diverse saker til diskusjon, ref spørsmål utsendt på forhånd 

4. Oppsummering og veien videre 

 

1.Oppsummering fra forrige møte 

Det ble gitt en kort oppsummering fra oppstartsmøte samarbeidsgrupper NILAR 21. mai, 

herunder inndeling i de fire samarbeidsgruppene. Videre en kort presentasjon av 

møtedeltakere og formålet med samarbeidsgruppe teknisk. Se vedlagt presentasjon. 

 

2. FHIR-områdeprofil 

Prosjektet redegjorde for bakgrunnen for valg av FHIR, status i arbeidet med å mappe xml 

svarrapport til FHIR elementer i Excel og at det snarlig blir tilgjengeliggjort informasjon på 

GitHub for deltakere i samarbeidsgruppe for kommentering.  Det er satt opp en FHIR-server 

og distribuert url, slik at det er ønskelig at utviklingsmiljøene i kjernejournal og gjerne også 

helsenorge snarlig tester ut og gir tilbakemelding, da en ser for seg en smidig tilnærming og 

trolig behov for justeringer. 

3. Diverse saker til diskusjon, ref spørsmål utsendt på forhånd 

Møte i samarbeidsgruppe 4 teknisk NILAR 
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Prosjektet hadde i forkant av møtet sendt ut noen spørsmål som det var ønskelig å motta 

besvarelse på i forkant av møtet (kun Fürst har besvart pt, øvrige deltakere må gjerne 

ettersende). Se presentasjonen fra møtet, samt oversikt over problemstillinger listet opp 

nedenfor som er saker samarbeidsgruppe teknisk vil diskutere fremover. 

4. Oppsummering og veien videre 

Enighet om nytt møte 19. august, men at det snarlig vil komme beskjed om at mapping er 

tilgjengeliggjort på GitHub og at det er ønskelig at deltakere samhandler direkte i GitHub for 

spørsmål, kommentarer mv. 

 

Innspill til problemstillinger (i uprioritert rekkefølge) samarbeidsgruppe 4 teknisk skal 

diskutere: 

ID Problemstilling Status 

1 FHIR-områdeprofil 
Prosjektet gir beskjed når noe blir 

tilgjengeliggjort på GitHub. 

2 

Skal interne meldinger i HF inkluderes i 

NILAR? Og hvordan skal dette håndteres ift 

NLK og adressering. 

 

3 
Skal NILAR avvise svarmeldinger og i så fall 

etter hvilke kriterier? 
 

4 
Skal et grovmasket søk vise resultatet ikke 

bruker/delvis bruker NLK? 
 

5 

Hvordan skal søkeresultater på finmasket søk 

håndteres hvis det finnes svarrapporter på 

pasienten hvor andre (lokale) kodeverk brukes 

i stedet for NLK, NCRP eller NORPAT/APAT? 

Hva med tilfellene hvor svarrapportene bruker 

en blanding av nasjonale og lokale kodeverk, 

for eksempel, der NLK ikke inneholder aktuell 

undersøkelse? 

 

6 
Hvordan kan vi øke kvalitet på avsender- og 

mottakerinformasjon, rekvirent og utfører? 
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Vedlegg 1 presentasjon fra møtet 

Vedlegg 2 saksunderlag sendt ut i forkant av møtet 

Vedlegg 3 Deltakeroversikt samarbeidsgruppe 4 teknisk (grå tekst deltok ikke i dette møtet) 
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