Agenda
Områdeutvalg digital samhandling
Møte

2/2020

Dato

19. august 2020

Tid

9.00 – 13.00

Sted

Virtuelt møterom

Sak

Tema

Sakstype

7/20

Velkommen, gjennomgang referat m.m.

8/20

Gjennomgang av innføringsplaner for
meldingsstandarder i lys av regionenes
EPJ-prosesser

Drøfting

60 min.

9/20

Arkitekturprinsipper og plattform for
samhandling

Orientering

35 min.

10 min.

Pause
10/20

Akson samhandling

11/20

Oppsummering og avslutning

Tid

30 min.
Drøfting

90 min.
15 min.

Sak

Tema

7/20

Velkommen, gjennomgang referat m.m.

8/20

Gjennomgang av innføringsplaner for
meldingsstandarder i lys av regionenes
EPJ-prosesser

Sakstype

Drøfting

I henhold til innspill til sak 2/20 på møtet i
utvalget 8. juni vil RHF'ene presentere status
for meldingsstandardene som er under
nasjonal, koordinert innføring.
Presentasjonene vil gi underlag for
direktoratets samlede rapportering på feltet.

9/20

Arkitekturprinsipper og plattform for
samhandling

Orientering

Direktoratet for e-helse orienterer om veiledere
og retningslinjer og andre normerende
produkter på samhandlingsområdet.
I tillegg vil direktoratet gi en presentasjon av
plattformbegreper. Vi beskriver hvordan
innføring av en EPJ-plattform vil kreve en
avveining mellom ferdig
sluttbrukerfunksjonalitet og fleksibilitet til
innovasjon. I en plattformstrategi vil det være
en balanse mellom fleksibilitet og samordning.
Det er sannsynlig at det bør ligge forskjellige
plattformstrategier til grunn for EPJ og
samhandlingsplattformen, og presentasjonen
introduserer også dette temaet.

10/20

Akson samhandling

Drøfting

Direktoratet for e-helse vil presentere
hovedtrekk av Akson samhandling, inkludert
innholdet i foreslått Steg 1 i utviklingsretningen
for samhandling. Akson har som kjent nylig
gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2), og
direktoratet ønsker å legge opp til en drøfting

Saksunderlag: se vedlegg

2

av anbefalingene og tilbakemeldingene som
har kommet i denne prosessen.

11/20

Oppsummering og avslutning
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Saksnotat

Områdeutvalg for digital samhandling
Akson samhandling
Møte

2/20

Dato

19. august 2020

Saksnummer

10/20

Sakstype

Drøfting

Fra

Direktoratet for e-helse

Saksbehandler

Bjarte Aksnes

Hensikt med saken
Orientere om:
•
•
•

Anbefaling av innhold i Steg 1 i utviklingsretningen mot helhetlig samhandling i
Akson, inkludert arkitekturprinsipper
Foreløpig veikart for nasjonale e-helseløsninger i kontekst av Akson
Tilbakemelding fra ekstern kvalitetssikrer (EKS) på helhetlig samhandling i Akson

Drøfting av anbefalingene og tilbakemeldingene fra EKS.
Bakgrunn
Det er valgt to ulike tilnærminger for å realisere Akson:
1. Felles kommunal journalløsning realiseres som ett tiltak i flere faser med kontroll- og
stoppunkter og stegvis utvikling og innføring i kommunene.
2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres som en utviklingsretning med stegvis
tilnærming gjennom selvstendige tiltak.
I dette møtet vil det være fokus på punkt 2 med helhetlig samhandling.
Den stegvise tilnærmingen til realisering av målbildet for helhetlig samhandling er valgt fordi
det er mange avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Omfanget av hvert steg
bør utformes basert på kost-/nyttevurderinger og risiko ved gjennomføring, samt innbyrdes
rekkefølgeforutsetninger og avhengigheter mellom leveranser i ulike virksomheter. Den
stegvise tilnærming gir grunnlag for bedre styring og koordinering av avhengigheter og en
gradvis utvikling av samhandlingsfunksjonaliteten over tid.

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
programmer og prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen. Ved oppstart vil det være flere
programmer og prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som har pågått over tid, og
som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere
samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Det skal utarbeides et veikart for
nasjonale e-helseløsninger innen 1. november, og det er allerede laget et utkast til dette i
kontekst av Akson.
Prosjektstrategien for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omhandler hvordan steg
1 skal gjennomføres for å oppnå hensikten og målene, samt legge til rette for realisering av
målbildet for helhetlig samhandling. Steg 1 omfatter følgende prosjekter:
• Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester
• Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen
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