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Gjennomgang av agenda, godkjenning av referat fra forrige møte
Agenda:
Møteleder gikk gjennom agendaen for møtet. Det var ingen innspill til agendaen.
Godkjenning av referat
Referat fra møte 5/21 1. oktober ble sendt ut på e-post til representantene 30.
oktober 2021 og godkjent i dette møtet.
Videre vei for områdeutvalget
Hans Løwe Larsen fra Direktoratet for e-helse orienterte kort om status for
arbeidet med videreutviklingen av styringsmodellen. Dette arbeidet har ikke
konkludert eller gått ut på høring ennå, men signalene fra arbeidet er at det er et
ønske om å redusere antall formelle fora og møteplasser, og det vil ikke
etableres flere områdeutvalg. Dette indikerer også at Områdeutvalg for digital
samhandling ikke blir en del av den fremtidige nasjonale styringsmodellen for ehelse.
Basert på tidligere diskusjoner og prosessen med evaluering av områdeutvalget i
juni – august 2021 konkluderte leder av utvalget Rune Simensen med at
Områdeutvalg for digital samhandling legges ned, og han avslutter dermed
ledelsen av forumet.
Utvalget takket Rune Simensen for svært god ledelse av møtene i utvalget.
Utvalgets medlemmer ser imidlertid behov for en type møteplass hvor aktuelle
faglige temaer kan diskuteres og forankres i en uformell setting, slik som mange
av drøftingssakene i områdeutvalget, og ser det som naturlig at Direktoratet for
e-helse ivaretar ledelsen av et slikt forum.
Direktoratet vil sammen med NHN diskutere hvordan dette kan gjøres fremover.
Det kom innspill i møtet om at f.eks. leverandører kan være en aktørgruppe som
kan være aktuelle deltakere som kan bidra med en annen vinkling og andre
erfaringer i et slikt forum.
Vedtak:
Områdeutvalg for digital samhandling legges ned.
Direktoratet for e-helse vil sammen med Norsk Helsenett planlegge etablering av
en ny arena for uformell dialog og forankring av aktuelle faglige spørsmål på ehelseområdet, utenfor den nasjonale styringsmodellen og andre etablerte
styringsgrupper og fora.
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Ny veileder: Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon
Martha Schei Hynne fra Direktoratet for e-helse orienterte om arbeidet med en
ny veileder for internasjonale standarder for legemiddelinformasjon. Veilederen
er på høring, med frist 12. februar 2022.
Det kom en rekke innspill fra utvalgets medlemmer, både når det gjelder hvilke
standarder som har vært vurdert og som omfattes av veilederen, og også i
hvilken grad veilederen er basert på erfaringer fra faktisk bruk. Det kom også
spørsmål knyttet til normeringsnivå; og hvorvidt dette heller burde kalles en
rapport.
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Kritisk informasjon
Anne Kristin Einarsrud fra Direktoratet for e-helse innledet til drøfting av
utfordringer knyttet til kritisk informasjon, et tema som berører ulike aktører,
nasjonale e-helseløsninger, program og prosjekter.
Spørsmål som ble drøftet i utvalget var blant annet kjernejournal som kilde for
oppdatert og autoritativ beskrivelse av kritisk informasjon, eventuell overgang til
felles språk (SNOMED CT) og harmonisering av kritisk informasjon i
kjernejournal mot beskrivelsen av kritisk informasjon i standarden International
Patient Summary (IPS), samt hvilke konsekvenser dette kan ha for
virksomhetene, utprøvingen av grensesnitt kritisk informasjon i kjernejournal og
Pasientens legemiddelliste (PLL).
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Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet
Ellen Normannseth fra KS orienterte om hva som skjer på e-helseområdet i
kommunal sektor og kommunenes arbeide på området, inkludert arbeidet med
«Felles plan og rammeverk». Dette rammeverket inkluderer en skisse til fem
innsatsområder som anbefales å prioriteres høyt de neste tre-fem årene:
Legemiddelområdet, DHO og Velferdsteknologi, Innbyggertjenester, Digitale
fellesløsninger samt Digital samhandling.

3

38/21

Samhandlingsarkitektur
Thomas Grimeland fra Direktoratet for e-helse orienterte om det pågående
arbeidet med samhandlingsarkitekturen som etableres i regi av program for
digital samhandling. Arkitekturen skal understøtte målbildet for helhetlig
samhandling, som er bygget opp av 26 informasjonstjenester.
Temaer som ble drøftet i utvalget var blant annet om samhandlingsformene er
dekkende for sektorens behov, og om det er behov for å legge til noe om for
eksempel hendelsesorientert arkitektur.
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Avslutning/oppsummering
•

Avrunding ved møteleder
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