Observatører

Agenda for møte i NUFA
Fagutvalget (NUFA)
7.-8.november 2018
7.nov kl. 11:30 – 8.nov kl.15:45
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Inga Nordberg, Dir. for e-helse
Ann-Kristin Smilden, Bærum Kommune
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF
Thor Johannes Bragstad, Trondheim
Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF
Kommune
Geir Granerud, Helse Vest RHF
Thore Thomassen, Helsedirektoratet
Per Olav Skjesol, Helse Midt RHF
Kirsten Petersen, Helsedirektoratet
Kristian Onarheim, Helse Midt RHF
Anders Grimsmo, Norsk Helsenett
Randi Brendberg, Helse Nord RHF
Sindre Solem, Norsk Helsenett
Timoleon Papas, NIKT
Peter Holmes, FHI
Bente Saltnes Nedrebø, NIKT
Helena Niemi Eide, FHI
Heidi Slagsvold, KS
Torgeir Fjermestad, Fastlege
Egil Rasmussen, KS
Rune Karlsen, Difi
Bjørn Eivind Berge, Bergen Kommune
Arnfinn Aarnes, FFO
Kirsti Pedersen, Oslo Kommune
Sverre Ur, Diabetesforbundet
Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementet

Stedfortreder

Torgny Neumann, Helse Vest RHF

Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer

Sak
36/18

47/18
48/18

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av
referat fra møte 5.sept-6.sept 2018
Orientering fra Direktoratet for e-helse
Nasjonal arkitekturstyring
Plan for utvikling av felles grunnmur
Terminologi i prehospitale tjenester
Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
Helsedataprogrammet
Nasjonal e-helseportefølje – Introduksjon
Helseplattformen
Felles plan for EPJ
Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og
omsorgstjeneste – status og videre arbeid
Status Strategiprosessen
Nasjonal e-helsemonitor

49/18

Eventuelt

37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18

Sak

36/18

37/18

Onsdag 7.november – Strategi-, portefølje- og
forvaltningsprosessen
Lunsj
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av
referat fra møte 5.sept-6.sept 2018
Forslag til vedtak:
NUFA godkjenner innkalling og dagsorden.
NUFA godkjenner referat fra møte 5.sept-6.sept 2018
Orientering fra Direktoratet for e-helse
Direktoratet for e-helse orienterer om:
• Statsbudsjettet
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Sakstype
Godkjenning
Orientering
Orientering
Orientering
Drøfting
Drøfting
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Drøfting
Orientering

Saksunderlag
1130-1230
Godkjenning
Vedlegg 1:
Referat fra NUFAmøte 5.sept-6.sept
2018
Orientering

38/18

• Høringer
• Relevante tilleggsoppdrag
Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering.
Nasjonal arkitekturstyring

Orientering

Direktoratet for e-helse vil presentere rammen for å bygge en
funksjon for nasjonal arkitekturstyring innen e-helse. Det ønskes
tilbakemeldinger og råd i forhold til de muligheter og utfordringer
som NUFA ser i denne sammenheng, samt råd knyttet til
oppgaver, og hva arkitekturstyringen bør ta tak i først.

39/18

Forslag til vedtak:
NUFA drøftet rapporten "Nasjonal arkitekturstyring" og ber
Direktoratet ta med seg innspillene fra møtet i den videre
etablering av denne funksjonen.
Plan for utvikling av felles grunnmur
Direktoratet for e-helse vil orientere om de innspill som har
kommet i høringsrunden for Plan og utvikling av felles grunnmur.

Vedlegg 2:
Toppnotat Nasjonal
arkitekturstyring
Vedlegg 2-a:
Rapport Nasjonal
arkitekturstyring i
helse- og
omsorgssektoren

Orientering
Vedlegg 3:
Toppnotat Plan for
utvikling av felles
grunnmur

40/18

Forslag til vedtak:
Se ettersendt vedlegg 3.
Pause
Terminologi i prehospitale tjenester

Vedlegg 4:
Toppnotat
Terminologi i
prehospitale tjenester

41/18

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet vil orientere om
muligheten som ligger i å benytte nasjonal standard for
helsefaglige terminologi for prehospitale tjenester. Det ønskes
innspill på i hvilken grad videre arbeid må ivareta samhandling
med AMK, legevakt og kommunale helsetjenester som sykehjem
og andre døgnenheter og akuttmottak i spesialisthelsetjenesten,
og på behov for helsedata til registerformål og for styring og
kvalitetsarbeid.
Forslag til vedtak:
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse tar med seg innspill
fra NUFA til arbeidet med terminologi for prehospitale tjenester.
Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
Direktoratet for e-helse ønsker å drøfte anbefalt Veikart og planer
for e-helsestandarder. Det er spesielt interessant å diskutere i
hvor stor grad og hvor raskt sektoren ser for seg at det er behov
for datadeling og dokumentdeling med tilhørende behov for
standardisering. Det er også ønskelig å få innspill til hvilke
helsefaglige områder som er mest aktuelle for standardisering
spesielt knyttet til datadeling.

Vedlegg 5:
Toppnotat Veikart og
planer for ehelsestandarder 20182022
Vedlegg 5-a:
Rapport Veikart og
planer for ehelsestandarder 20182022

Forslag til vedtak:
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14:30 – 14:45
Drøfting

Drøfting

42/18

NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre
arbeidet med Veikart og planer for e-helsestandarder
Pause
Helsedataprogrammet

15:45 – 16:00
Orientering

Direktoratet for e-helse vil orientere om Helsedataprogrammet.
Helsedataprogrammet består av 4 delprosjekter, og vi ønsker å
orientere om følgende utvalgte aktiviteter fra programmet:

Vedlegg 6:
Toppnotat
Helsedataprogrammet

•
•
•
•
•
•

•

Realiseringsplan og veikart for Helseanalyseplattformen
helsedata.no
FAIR-prinsipper for evaluering av helseregistre
Filoverføringstjenesten
Etablering av nasjonal variabel- og metadatakatalog
Innbyggertjenester
Tilgangsforvalterfunksjon

Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering.
Slutt dag 1
Middag
Sak

17:00
18:30

43/18

Torsdag 8.september – E-helse i tall
Velkommen
Nasjonal e-helseportefølje - Introduksjon

Saksunderlag
08:30-08:35
Orientering

44/18

Direktoratet for e-helse vil orienterer om status på innmelding av
nasjonal portefølje 2019. Det vil også bli innledet om de neste
sakene på agendaen som dekker de tre parallelle tiltakene i veikart
for Èn innbygger - èn journal.
Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering.
Helseplattformen

Orientering
Vedlegg 7:
Toppnotat
Helseplattformen

45/18

Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF, vil orientere om hvordan
helseplattformen er en nasjonal utprøving av målbildet, om
helsefaglig fokus og problemstillinger særlig knyttet til
legemiddelområdet, og hvilke utfordringer og løsninger
Helseplattformen ser i forhold til kodeverk.
Forslag til vedtak:
Se ettersendt vedlegg 7.
Pause
Felles plan for EPJ
Erik M. Hansen, Helse Vest RHF, vil orientere om felles plan fra de
regionale helseforetakene som overleveres HOD 1. nov.

Vedlegg 8:
Toppnotat Felles
plan for EPJ
Vedlegg 8-a:
Rapport Felles plan
for EPJ

Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering.
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09:50 – 10:05
Orientering

46/18

47/18

Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og
omsorgstjeneste – status og videre arbeid
Direktoratet for e-helse vil orientere om status i arbeidet med
konseptvalgutredning for nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste. Direktoratet for e-helse overleverte
konseptvalgutredningen til Helse- og omsorgsdepartementet 6. juli
2018. Konseptvalgutredningen er per nå under ekstern
kvalitetssikring.

Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med
innspill i det videre arbeidet.
Lunsj
Status Strategiprosessen

Orientering
Vedlegg 9:
Toppnotat Helhetlig
samhandling og
felles journal for
kommunal helse- og
omsorgstjeneste –
status og videre
arbeid

11:25-12:10
Drøfting

Direktoratet for e-helse vil innlede med status på revideringsfasen i
strategiprosessen.
Inspirasjon og faglig påfyll
Regionale utviklingsplaner – Hvilke behov skal dekkes og hvordan
skal vi gjøre det? v/Andreas Moan, Helse Sør-Øst
Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering.
48/18

Pause
Nasjonal e-helsemonitor

13:25 – 13:35
Orientering

Direktoratet for e-helse ønsker å presentere status i arbeidet med
Vedlegg 10:
Nasjonal e-helsemonitor og skissere et målbilde. Et eksempel på
Toppnotat Nasjonal
operasjonalisering av indikator vil bli gjennomgått
e-helsemonitor
(innbyggerundersøkelse). Direktoratet ønsker å drøfte med NUFA
hvilke andre indikatorer som kan være aktuelle
Forslag til vedtak:
NUFA tar saken til orientering og ber om at innspill i møtet tas med
i det videre arbeidet.
Oppsummering og neste skritt
49/18
Eventuelt
Slutt dag 2
15:45
Oversikt over toppnotat og ekstra vedlegg:
Vedlegg 1 (ref. sak 36/18): Referat fra NUFA møtet 5.-6.september 2018
Vedlegg 2 (ref. sak 38/18): Toppnotat Nasjonal Arkitekturstyring
Vedlegg 2A (ref. sak 38/18): Nasjonal arkitekturstyring (ekstra vedlegg)
Vedlegg 3 (ref. sak 39/18): Toppnotat Plan for utvikling av felles grunnmur
Vedlegg 4 (ref. sak 40/18): Toppnotat Terminologi i prehospitale tjenester
Vedlegg 5 (ref. sak 41/18): Toppnotat Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
Vedlegg 5A (ref. sak 41/18): Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022 (ekstra
vedlegg)
Vedlegg 6 (ref. sak 42/18): Toppnotat Helsedataprogrammet
Vedlegg 7 (ref. sak 44/18): Toppnotat Helseplattformen
Vedlegg 8 (ref. sak 45/18): Toppnotat Felles plan for EPJ
Vedlegg 8A (ref. sak 33/18): Felles plan for EPJ (ekstra vedlegg)
Vedlegg 9 (ref. sak 46/18): Toppnotat Helhetlig samhandling og felles journal for kommunal
helse- og omsorgstjeneste
Vedlegg 10 (ref. sak 48/18): Toppnotat Nasjonal e-helsemonitor
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