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Vedlegg 
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Oppdatert  
Versjon 1.3 



Side 4 

INNLEDNING 

Jmf Driftsplan 2010 er det vedtatt følgende tiltak, pkt ØKO T.6.8 Elektronisk 
samhandling og helsenett i pleie og omsorg. 

Gjennomføring av tiltaket organiseres som et prosjekt. Tiltaket er delvis finansiert og vil 
gå over tre driftsår. 

Tiltaket skal sørge for at det blir mulig å sende elektroniske meldinger mellom alle 
enheter i helse og omsorgssektoren knyttet til de forskjellige epj-system (elektronisk 
pasient journal). 

Prosjektet ivaretar målsetting i handlingsprogram for nasjonalt meldingsløft i 
kommunene, hvor målet er økt samhandling mellom aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. 

 

FORMÅL 

Bakgrunn 

Det er i dag mangelfull utveksling av medisinsk informasjon mellom samarbeidende 
ledd i helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene. Informasjonsutveksling blir på 
enkelte områder gjennomført med bruk av elektroniske meldinger mellom forskjellige 
elektroniske data- og journalsystem. Slik informasjonsutveksling er i hovedsak mulig 
mellom sykehus og fastlege. Det er i dag ingen elektronisk informasjonsutveksling til 
og fra pleie og omsorgstjenesten og til og fra helsesøstertjenesten. 

Hensikt 

Bygge ut system for ivaretakelse av elektronisk meldingsutveksling til og fra pleie og 
omsorgstjenesten, samt til og fra helsesøstertjenesten, via de enkelte elektroniske 
pasient journalsystem. 

Mål 

Elektronisk meldingsutveksling skal sikre flyt av medisinsk informasjon som skal føre 
til økt kvalitet i pasientbehandlingen. 

Elektronisk meldingsutveksling mellom alle parter i helse og omsorgssektoren på alle 
nivå, vil øke tilgangen på og kvaliteten av, nødvendig medisinsk informasjon. Slik 
informasjonsutveksling vil korte ned tiden fra avsender til mottaker som i seg selv vil 
øke kvaliteten. Økt tilgang på informasjon til rett tid vil sette enhetene i stand til å øke 
kvalitet og sørge for en bedre effektivitet på behandling og pleie til den enkelte pasient.   
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MANDAT 

Problemstilling 

 Gjennomføre kartlegging av status hos de kommunale pleie- og 
omsorgstjenestene, legevakt, helsestasjoner og fastlegekontorer 

 Utarbeide oversikt over tekniske og operative behov 
 Spesifisere krav til tekniske løsninger, oppsett, oppgraderingsbehov 
 Gjennomføre konsekvensvurdering/risikovurdering 
 Utarbeide budsjett og finansieringsplan 
 Foreslå finansieringsløsning for private aktører 
 Utarbeide avtale med ikke-kommunale aktører 
 Utarbeide avtale med leverandører 
 Utarbeide avtale med Norsk Helsenett 
 Fastsette mål, ambisjonsnivå og prioriteringer 
 Utarbeide fremdriftsplan, tiltak og milepæler 
 Iverksette innkjøp og installasjon av teknisk utstyr  
 Utarbeide retningslinjer/prosedyrer for bruk av meldingene 
 Utarbeide plan for håndtering av risiko og avvik 
 Utarbeide og iverksette opplæring  
 Analysere behov for endret teknisk beredskap og brukerstøttesystem 
 Delta i prosjekt FUNNKe som hovedsamarbeidskommune 
 Veiledning av kommuner som skal gjennomføre samme tiltak 

 
 
Begrensninger 

Teknologiske løsninger for komplett elektronisk meldingsutveksling er ikke ferdigstilt 
og det er i dag ikke mulig å tidfeste ferdigstillingsdato for et fullt utbygd system. 

 

Politiske prioriteringer 

 Kommuneplan for Harstad 2009 – 2025 
 Virksomhetsplan 2010 – 2013, Harstad kommune 
 Driftsplan økonomi og utviklingsenheten 2010 

 

Offentlige krav 

Gjeldende og aktuelt lovverk og forskrifter, samt sentrale offentlige dokumenter og 
planverk. Herunder nasjonal plan for Meldingsløftet i kommunene. 
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RAMMEBETINGELSER FOR PROSJEKTPERIODEN 

Tidsramme 

Prosjekttiden for planlegging og implementering i Harstad kommune vil være april 
2010 til desember 2012. Veiledning til andre kommuner i prosjektfase vil kunne 
ivaretas utover denne tidsramme. 

Plan for problemstillinger og tiltak med tidsangivelse og milepæler er vedlagt. 

 

Økonomiske begrensninger  

Budsjett for prosjekt elektronisk samhandling i 2010 og 2011, se vedlegg. Deltakelse i 
prosjekt FUNNKe er ikke formelt finansiert, men det foreligger et tilsagn på kr 
250.000,- fra prosjekt FUNNKe til Harstad kommune. Søknad om prosjektstøtte til 
Fylkesmannen og til Helsedirektoratet er avslått. DiFi har støttet prosjektet med kr 
160 000,-.  
 
Totalt er det i budsjett for 2010 satt av kr 410 000,- til prosjektet.   
 
 
 
PROSJEKTORGANISERING 

Prosjekteier/prosjektansvarlig: Brynjulf Hansen 
 
Prosjektleder:   Roger Rasmussen 
 
Styringsgruppe:    Reidar Trekkvoll, IKT 
     Bent Ove Hanssen, IKT 
     Øystein Strand, Økonomi og utvikling 
     Karen Jægtnes, Helsehuset 
     Jonas Holte, fastlege 
     Roger Rasmussen 
     Ann Harrieth Rushfeldt, NSF 

Arbeidstakerorganisasjon 
 
Arbeidsgruppe:   Superbrukerne i helse og omsorg 

Referansegruppe:   Ledergruppen helse og omsorg   
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GJENNOMFØRING 

Arbeidsmetode og strategi 

Styringsgruppen vurderer egen arbeidsform under konstituering og det utarbeides 
strategi- og møteplan.  
 

Ansvar 

Prosjektleder er ansvarlig for innkalling av styringsgruppen og fungerer som sekretær. 
 
 
Ressursbruk 

Personer i prosjektet må sette av nødvendig tid til gjennomføring av tiltak og deltakelse 
i møter. Hver deltaker må føre ressurslogg. 
 

Milepæler og tidsplan 

Styringsgruppen vedtar tidsplan med milepæler og angitte problemstillinger. Angitte 
problemstillinger fordeles på arbeidsgruppene. Se vedlagte tidsplan for milepæler med 
problemstillinger. 
 
 
 
DOKUMENTASJON OG RAPPORTERINGSRUTINER 

Referat 

Det utarbeides saksliste til - og referat fra alle møter. 
 

Problemstillingslogg 

Det utarbeides problemstillingslogg som viser ønskede problemstillinger med 
henvisning til saksnummer. 
 

Dokumentoversikt 

Dokument- og litteraturliste utarbeides og skal videre følge prosjektrapport. 
 

Rapportering  

Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig og har ansvar for utadrettet informasjon 
om prosjektet. 
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Det skal også rapporteres til prosjekt FUNNKe i forhold til prosjekt Meldingsløftet i 
kommunene (MiK).  
 
 
 
 
DELTAKELSE I PROSJEKT FUNNKEe OG PROSJEKT 
MELDINGSLØFTET I KOMMUNENE 

Harstad kommune har valgt å knytte seg til prosjekt FUNNKe. Prosjekt FUNNKe skal 
motivere kommunene i opptaksområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge, til å nå 
målene i nasjonal handlingsplan for meldingsløftet i kommunene. Prosjekt FUNNKe 
skal være en koordinator og kompetansegiver, samt knytte sammen aktørene og 
leverandørene. Prosjekt FUNNKe vil kunne levere tjenester og produkter som kan tas i 
bruk av alle kommuner, slik at det ikke blir nødvendig å utvikle de samme sakene i 
hver enkelt kommune.  
 
Prosjekt FUNNKe er en del av det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene 
(MiK).  
 
Harstad kommune blir en hovedsamarbeidskommune i prosjekt FUNNKe. Det betyr 
økt fokus på vår gjennomføring av prosjekt elektronisk samhandling i helse og omsorg. 
Det er også slik at Harstad kommune skal kunne veilede andre kommuner når disse 
starter arbeidet med elektronisk meldingsutveksling. 
 
Se vedlegg om prosjektbeskrivelse for FUNNKe og MiK. 
 
 

INFORMASJONS- OG MEDIESTRATEGI 

Det vil i prosjektperioden være aktuelt å utarbeide en eller flere pressemeldinger til 
lokal media for å informere om hensikt, mål, status og resultat. 
 
Prosjektet vil utarbeide et informasjonsskriv som vil bli sendt til berørte enheter. Slikt 
skriv distribueres via e-post. 
 
 
 
RISIKOANALYSE  

Enkelte tiltak kan bli forsinket utover programmert tid/oppstart.  De elementer som 
vurderes som mest kritiske i forhold til milepæler vil være: 

 økte kostnader og manglende finansiering i forhold til uforutsette tekniske 
problemstillinger 

 manglende leveringsdyktighet hos eksterne leverandører 
 teknologiske løsninger som ikke er ferdig utviklet og forsinket levering av slike 
 manglende motivasjon og samarbeid hos aktører i prosjektet 
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Det skal i prosjektet utarbeides egen risikoanalyse for gjennomføring av tiltak.  
 
 
AVVIKSHANDTERING 

Dersom det oppstår uenighet om saker og gjennomføring i arbeidsgruppen, eller i 
forhold til andre aktører i prosjektet, skal problemstilling føres i referat. Prosjektleder 
legger dette frem for prosjektansvarlig.  
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