Mandat til f agråd for tjenesteavtale 9 mellom kommunene
og Helse Nord-Trøndelag (HNT)

Elektronisk samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag er i kontinuerlig utvikling. Det
er helt avgjørende å ha et tett samarbeid om utvikling av de ulike elektroniske meldinger, opplæring,
rutiner, innhold og overvåking. I dette arbeidet følges de nasjonale retningslinjene og det
samarbeides tett i de regionale nettverkene i helseregionen.
Formålet med tjenesteavtale 9:
Hensikten med tjenesteavtalen er å oppnå økt bruk av lokale elektroniske systemløsninger for å sikre
helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk kommunikasjon over Norsk Helsenett blir den ordinære
måten å kommunisere på mellom tjenesteytere.
Elektronisk kommunikasjon mellom tjenesteytere antas å ha følgende effekter:
a) Økt sikkerhet på forsendelse og oppbevaring av pasientdata
b) Økt hastighet på informasjonsutvekslingen
c) Økt kvalitet i arbeid som utføres
d) Forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser
e) Bedre funksjonalitet og kompatibilitet basert på pasients/brukers behov
f) Utveksling av kunnskap og kompetanseutvikling
g) Forenkle arbeidsprosessene mellom partene
h) Sikre kostnadseffektiv drift i HNT og kommunen

Mandat
Fagrådet har følgende arbeidsoppgaver











Oppfølging av tjenesteavtale 9 og arbeidsområder som beskrives der
Oppgaver som ASU kan etterspørre
Utarbeider prosedyrer og rutiner for meldingsutveksling i tråd med nasjonale og regionale
føringer
Faglige avgjørelser tas i fagrådet
Bidra med erfaringsutveksling og videreutvikling av e- meldingene
Samarbeider om opplæring
Planlegger og implementerer meldinger for ulike fagområder
Planlegger for nye meldingstyper
Utarbeider rutiner for overvåking og avvikshåndtering
Arrangere fagdager / seminar
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ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU)

Fagrådet foretar formelle avklaringer i samarbeid med ASU når det er nødvendig.
Organisering
Fagrådet består av:
 Representanter for de 6 kommuneregionene
 Inntil 6 representanter for HNT
 Representant for KomUT
Fagrådet velger leder og sekretær fra henholdsvis HNT og kommunene (rulleres). Disse er ansvarlig
for forberedelse og innkalling til møter. Fagrådet kan knytte til seg ressurspersoner fra ulike
fagområder, avhengig av problemstillinger som skal løses.
Fagrådet kan sette ned partssammensatte prosjektgrupper / arbeidsgrupper for å følge opp de ulike
tiltakene i knyttet til denne tjenesteavtalen.
Rapportering
Fagrådet rapporterer årlig til ASU.
Aktiviteter i regi av fagrådet gjøres tilgjengelig på felles internettsider for samhandling.
Referatene fra Fagrådet legges på Samhandlingsiden1 og knyttes til tjenesteavtale 9.
Organisering av samarbeid i fylket og regionalt:
Nord-Trøndelag
ASU
Fagråd, tjenesteavtale 9
Kom UT

1

Regionalt samarbeid
Regionalt fagråd
KomUT

http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling/Samarbeidsarenaer/Fagrad-og-nettverk/IKT-tjenesteavtale-9/128497/
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