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Sak

Referat
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Gjennomgang av agenda, godkjenning av referat fra forrige møte, refleksjoner
m.m.
Agenda:
Møteleder gikk gjennom agendaen for møtet. Det var ingen innspill til agendaen.
Godkjenning av referat
Referat fra møte 3/21 11. juni ble sendt ut på e-post til representantene 5. juli 2021 og
godkjent i dette møtet.
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Evaluering av områdeutvalget (del 2)
Temaet for saken var drøfting av 1) hvordan områdeutvalget har fungert til nå og
2) eventuelle endringer som kan være aktuelle, basert på premisser og prosess
for evaluering som ble drøftet i juni-møtet.
Henrik Linnestad fra Direktoratet for e-helse presenterte tilbakemeldingene som
har kommet fra noen av utvalgets medlemmer etter møtet i juni, og la frem noen
konkrete alternativer til veien videre for Områdeutvalget; A: uformelt utvalg, B:
formelt utvalg, C: avvikle utvalg, evt andre.
Det ble også gitt en kort status for arbeidet med ny nasjonal styringsmodell.
Signalene fra dette arbeidet er at områdeutvalget ikke vil bli en del av den
formelle styringsstrukturen, og det ikke vil bli etablert flere områdeutvalg utover
Områdeutvalg digital samhandling. Det har så langt ikke vært fokus på
områdeutvalget i arbeidet med å se på videreutvikling av styringsmodellen, men
man avventer innspill/tilbakemeldinger fra Områdeutvalget.
I drøftingen fremkom det at det er enighet om at møtene i Områdeutvalget har
vært en god arena for å oppnå faglig fellesskap, erfaringsdeling og forståelse for
ulike problemstillinger knyttet til digital samhandling.
Utfordringen, slik flere av representantene ser det, er at det er mange ulike
arenaer, dels med samme representanter og dels med overlappende saker på
agendaen. Det er behov for å se på helheten og prøve å komme til en løsning
hvor man har en enklere struktur, men beholder noen gode organer.
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Legeforeningen har sett for seg alternativ B; at utvalget gir råd og innstillinger
oppover i systemet. Flere kommenterte også at dersom utvalget ikke blir tegnet
inn på kartet som en del av styringsmodellen er det viktig å vurdere om det gir
nok nytte i forhold til investert tid.
Flere av medlemmene som uttalte seg stilte seg bak alternativ C (nedleggelse),
men utvalgsmedlemmene var også tydelige på at det nå er viktig å utarbeide en
ny helhetlig nasjonal styringsmodell. Forslag til denne må vurderes som en
helhet, og det er dermed uheldig å trekke konklusjoner på enkeltgrupper eller
enkelte utvalg før man ser helheten.
Konklusjonene fra møtet spilles tilbake til direktoratet, som underlag for videre
arbeid med nasjonal styringsmodell inkl. vurdering av fremtidig innretning på
områdeutvalget.
Vedtak:
Områdeutvalget ber om at Direktoratet for e-helse tar med innspillene
fremkommet i drøftingen når den videre kursen for utvalget skal stakes ut.
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Revidert mandat SamUT
Mona Dalsaune fra Norsk helsenett orienterte om revidering av mandatet til
koordineringsutvalget SamUT. Det var ønsket innspill på utvalgets ramme, navn
på utvalget og eventuell kobling til andre relevante utvalg.
Områdeutvalget støttet forslaget til revidert mandat og det foreslåtte navnet på
utvalget: Operativt samordningsutvalg for digital samhandling
Vedtak:
Områdeutvalg for digital samhandling tar arbeidet med oppdatering av mandat
for SamUT til orientering, og Norsk helsenett tar innspillene med i det videre
arbeidet.
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Dokumentdeling – veien videre
Helse Sør-Øst orienterte om status for prosjektet og planene fremover, og
hvordan prosjektet adresserer de utfordringene som Norsk helsenett identifiserte
i sin rapport tidligere i år.
Norsk helsenett presenterte hovedpunktene fra rapporten.
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Normerende produkter
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Grunnet utsatt oppstart av møtet ble det ikke tid til denne orienteringssaken.
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Avslutning/oppsummering
•

Avrunding ved møteleder

Neste møte i utvalget er 1. oktober 2021.
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