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Gjennomgang av agenda, godkjenning av referat m.m.
Leder av utvalget Rune Simensen innledet møtet og ønsket
velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet. Referat fra det
konstituerende møtet ble sendt ut på e-post til representantene 26.
juni 2020.
Områdeutvalget godkjenner referatet fra 8. juni 2020.
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Gjennomgang av innføringsplaner for meldingsstandarder i lys av
regionenes EPJ-prosesser
De regionale helseforetakene presenterte sine planer for innføring
av DIPS Arena/Helseplattformen og konsekvens for meldingsstandardene som har nasjonale innføringsplaner.
Sekretariatet for områdeutvalget gjør oppmerksom på at det etter
møtet ble oppdaget en feil i underlaget som var sendt til RHF-ene
som forberedelse til saken: dato for mottak av PLO v1.6 i henhold
til nasjonal innføringsplan er 31.12.20, ikke 01.03.21 som angitt i
underlaget til RHF-ene og som dermed også fremkommer i
presentasjonene fra møtet.
Gjennomgangen tydeliggjorde at det er vesentlig risiko for at RHFene ikke kan innføre meldingene i henhold til nasjonale
innføringsplaner.
Alle aktører som samhandler blir berørt ved forsinkelse hos en
aktør. Konsekvensene er at gevinster ikke oppnås, fare for feil
pasienthåndtering fordi kommunikasjonen mellom aktører svikter,
økte kostnader ved flere versjoner av meldingsstandardene og
totalt sett økt kompleksitet i meldingsutvekslingen.
Meldingsstandarder som har tilhørende nasjonale innføringsplaner
er prioritert i fellesskap av Produktstyre e-helsestandarder i 2018 –
2019.
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Innspill fra områdeutvalget:
•

Det er viktig å få fram konsekvensene ved å ikke oppnå
samtidighet i innføringen.

•

Direktoratet for e-helse påpeker at det er uheldig å bruke
meldinger til annet formål enn det de er tenkt til.

•

Det kom innspill om at det er behov for en prioritert liste over
hvilke standarder som er viktigst å få innført.

•

Det var mye informasjon som ble lagt frem i møtet, noe som
gjorde det vanskelig å kommentere umiddelbart i møtet.
Tilbakemeldinger og refleksjoner fra kommunesektoren vil
oversendes sekretariatet innen kort tid.

Vedtak:
Status fra RHF-ene tas til orientering. Direktoratet for e-helse vil
benytte statusen som grunnlag for en statusrapport til HOD som
viser status i forhold til plan for meldingsstandarder.
Områdeutvalget vil gi innspill per e-post på rapporten før rapporten
oversendes departementet fra direktoratet.
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Arkitekturprinsipper og plattform for samhandling
Hans Løwe Larsen presenterte kort direktoratets normerende
produkter innen de fire normeringsnivåene veiledere, retningslinjer,
anbefalte standarder og obligatoriske standarder på
samhandlingsområdet.
Med utgangspunkt i de nye overordnede arkitekturprinsippene for
digitalisering av offentlig sektor presenterte Lars Kristian Roland
plattformtankegangen og begreper knyttet til plattformer, blant
annet innovasjons- og transaksjonsplattformer og hodeløse
plattformer. Han diskuterte også hvordan det i en plattformstrategi
må gjøres en avveining mellom ferdig sluttbrukerfunksjonalitet og
fleksibilitet til innovasjon.
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Innspill fra områdeutvalget:
•

Områdeutvalget mener direktoratet gjør et viktig arbeid med
utarbeidelse av normerende produkter og ønsker at dette
arbeidet prioriteres også videre.

•

Nyttig framstilling av plattform for journalløsning og plattform
for samhandling som synliggjør områder som det må jobbes
videre med ut fra et samhandlingsperspektiv. Her er det
faglige avveininger som må gjøres for å få en framtidsrettet
digital støtte.

Vedtak:
Områdeutvalget tar saken til orientering. Direktoratet for e-helse tar
med innspillene som har kommet frem i møtet i det videre arbeidet.
10/20

Akson samhandling
Bjarte Aksnes og Konstantinos Tsilkos (innleid) gikk gjennom
anbefaling av innhold i Steg 1 i utviklingsretningen mot helhetlig
samhandling, og stilte blant annet spørsmål om hvorvidt Steg 1
inneholder de tiltak som er nødvendige for å understøtte allerede
besluttet utvikling i perioden 2020-2024.
Deretter ble innretning og status på Veikart for nasjonale ehelseløsninger presentert, og til slutt ble tilbakemeldingene fra
ekstern kvalitetssikrer (EKS) i KS2-rapporten gjennomgått.
Innspill fra områdeutvalget:
•

Flere kommenterte at Akson-materialet er massivt, men at
målbildet for samhandling framstår uklart. Det må være en
klar sammenheng mellom veikart og målbilde.

•

Det er et ønske om å forsøke å øke fremdriften på
samhandlingsområdet

•

Hva inngår i en fremtidig samhandlingsplattform? Hvordan
skal denne etableres? Det ble kommentert at dette må
vurderes, og at det blir viktig å få markedets innspill.

•

Hvordan synkronisere innføringsplaner og unngå at vi må
vente på "svakeste"/"tregeste" ledd?
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Direktoratet kommenterte at årlig prosess for revidering av plan for
Felles grunnmur er en god mulighet til å sikre at satsninger og tiltak
er i samsvar med sektorens behov.
Vedtak:
Områdeutvalget tar saken til orientering. Direktoratet for e-helse tar
med innspillene som har kommet frem i møtet i det videre arbeidet.
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Avslutning/oppsummering
Avrunding ved leder. Neste møte i utvalget er 25. september.
Innspill fra områdeutvalget:
•

Møtedeltakerne var tilfredse med agendaen, og det var
enighet om at flere av sakene krever oppfølging i de neste
møtene.

•

Det kom tilbakemeldinger om at gode diskusjoner i møtene
krever solid saksunderlag i god tid før møtene. Dette vil
etterstrebes i de kommende møtene.

Det kom også innspill om å sikre at sakene ikke blir for detaljerte.
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