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Navn på prosjektet 
Elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten. 
 

Hovedmål med prosjektet 
Gjennom bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger skal pleie- og omsorgstjenesten 
effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og dermed frigi mer tid til direkte arbeid 
med pasienter.  
 

Bakgrunn for prosjektet 
I helsesektoren er det mange aktører som skal samarbeide for at pasienter skal få best mulig 
tjenester. For disse er det viktig å ha tilgang til rett informasjon på rett sted til rett tid. 
 
Utviklingen går i retning av at pasientene får stadig kortere liggetid i sykehus og overføres 
raskere til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. I tillegg vil antall eldre i befolkningen øke 
sterkt i de nærmeste årene. Dette forsterker behovet for mer effektiv, tryggere og bedre 
kommunikasjon både på tvers av og innenfor de enkelte nivåene i helsesektoren, slik at 
pasientene får forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele sitt pasientforløp. 
 
Mye av informasjonsoverføringen har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere 
ikke eksistert noen nasjonale maler for hva slik informasjon skal inneholde for å sikre at 
mottaker vet nok til å kunne utføre forsvarlig helsehjelp. Dette øker risikoen for mangelfulle og 
feilaktige opplysninger, noe som igjen kan være en trussel mot pasientens sikkerhet. I tillegg er 
det lite kostnadseffektivt og gjør det vanskelig å få til en effektiv planlegging og god utnyttelse 
av ressursene i helsetjenesten. 
 
I løpet av de siste tre-fire årene har det vært en nasjonal satsing på å utvikle funksjonalitet for 
elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og legekontor, sykehus og 
legevakt. Det er utviklet egne meldingstyper tilpasset sektoren.  
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Som et ledd i å nå målet om bedre samhandling i helsetjenesten har kommunen tidligere 
jobbet med følgende prosjekter: 
 

2006-2008 - Mobile digitale enheter i omsorgsavdelingen: 
Midler tildelt fra Fylkesmannen bidro til at vi utviklet en løsning for mobile digitale 
enheter i omsorgsavdelingen. I dag er det 15 PDA-er i bruk blant personalet i 
omsorgsavdelingen og erfaringene har vært udelt positive. Kvaliteten på tjenestene som 
omsorgsavdelingen yter til kommunens innbyggere har blitt bedre. Det faktum at faglige 
notater kan produseres i møte med pasient medfører en mer effektiv arbeidsform, 
mindre sjanse for feilregistrering, noe som også gir bedre sikkerhet i forhold til 
personsensitive opplysninger. De ansatte har i tillegg tilgang til oppdaterte 
pasientopplysninger ute hos pasienten. 

2008-2009 - Samspillkommune 30:  
Kommunen deltok som eneste kommune i Finnmark i ELIN-k-prosjektet 
Samspillkommune 30.  Prosjektet startet november 2008 og ble avsluttet i mars 2009. 
Formålet med Samspillkommune 30 var å bidra til at kommunene startet opp lokale 
forprosjekt og gjennomførte de nødvendige forberedelser som må til for å kunne komme 
i gang med elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Norsk 
Sykepleierforbund hadde i oppdrag fra Helsedirektoratet jobben med å lede 
Samspillkommune-prosjektet. 

 
Kommunen ønsker å følge opp nasjonale føringer som vektlegger helhetlige pasientforløp 
gjennom elektronisk samarbeid. For kommunen vil neste naturlige skritt være å videreføre 
prosjektet "Samspillkommune 30" i prosjektet "Elektronisk meldingsutveksling i pleie og 
omsorgstjenesten". 
 

Hvem retter prosjektet seg mot? 
Prosjektet retter seg mot pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune og noen utvalgte 
fastleger. Prosjektet skal gi disse partene mulighet til å utveksle elektroniske meldinger slik at 
kommunens pasienter får et mer effektivt og bedre kvalitetssikret tilbud. 
 

Hva går prosjektet ut på? 
I prosjektet skal man gjennomføre utprøving av ulike meldingstyper fra ELIN-k-prosjektet. 
Meldingene skal utveksles mellom EPJ-systemet til pleie- og omsorgstjenesten og EPJ-systemet 
til fastlegene i Alta kommune.  
 
Det er kun meldingstyper som er standardisert og godkjent av KITH som benyttes. EPJ-
systemene har dessuten godkjenning for bruk av hver enkelt meldingstype fra KITH/ELIN-k.  
 
Alle meldingene skal benytte Norsk Helsenett som transportkanal for meldingene slik at 
sikkerheten blir ivaretatt.  
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Hvilke gevinster gir prosjektet?  
Den største gevinsten vil være økt pasienttilfredshet fordi man effektiviserer og kvalitetssikrer 
informasjonsoverføringen og frigir dermed mer tid til direkte arbeid med pasienter. 

Gevinster - Bedre tjenestekvalitet: 
 Raskere overføring av viktig informasjon. Forespørsler kan gjøres raskere og svaret 

kommer raskere, uten forsinkende mellomledd og tidskrevende rutiner. 
 Lesbarheten er bedre enn håndskrevne meldinger. Man unngår feiltolkninger som kan 

føre til feilbehandlinger. 
 Meldingen kommer til korrekt mottaker, og gir også trygghet for hvem avsenderen er. 

Elektronisk signatur knytter innholdet entydig til avsender. 
 Mindre sjanse for feilplassering av melding. Meldingen knyttes elektronisk til pasient. 
 Sikrer at meldingen kommer frem til mottakeren i samme form som den sendes. 
 Beskyttelse mot innsyn. Meldingene er beskyttet i EPJ-systemet etter gjeldene regler 
 Standardiserte meldingstyper gir effektiv behandling av meldinger. 
 Mulighet for mer utfyllende pasientopplysninger i meldinger. Ikke samme begrensninger 

som håndskrevne meldinger.  
 

Gevinster - Spart arbeidstid: 
 Færre telefonsamtaler for henvendelser, avklaringer, purringer, osv. 
 Bedre tid fordi helsepersonell selv skriver inn informasjonen. 
 Man unngår dobbeltarbeid, unødvendig å føre mottatte meldinger manuelt i EPJ-

systemet.  
 Tidkrevende rutiner ved utskrift, pakking, frankering og forsendelse faller bort der 

dokumenter sendes elektronisk. 
 

Erfaringer overføres fra prosjekt- til driftsfase 
I prosjektperioden vil det være en pilotgruppe i pleie- og omsorgstjenesten og blant fastlegene i 
Alta kommune som står for utprøvingen av de elektroniske meldingene.  
 
Når prosjektperioden er over og resultatet evaluert kan erfaringene overføres til ordinær drift. 
Det må da inngås avtaler med samhandlingsaktører, og samhandlingsaktørene må sette opp 
de tekniske løsningene som kreves.  
 
Vi ser for oss at prosjektet vil løpe til sommeren 2010 og overføres til driftsfase høsten 2010. 
 

Organisering 
Hvordan er prosjektet forankret administrativt og politisk? 
Administrativt er prosjektet forankret hos rådmannen i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen.  
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Prosjektet er politisk forankret gjennom vedtak den 16. mars 2009 fra HUHS (Hovedutvalget 
helse og sosial), sak PS 17/09, der utvalget sier: "Hovedutvalget for helse og sosial ser det som 
viktig at kommunen viderefører forprosjektet Samspillkommune-prosjekt 30 i et hovedprosjekt".  
 
Videre er det I helse- og sosialsektorens budsjettkommentarer 2009 vedtatt følgende: 
"Videreføring og videreutvikling av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorg, fastleger 
og sykehus".  Dette er statdfestet av kommunestyret, jfr. k-vedtak 146/08. 
 

Forankring i nasjonale strategier/planer 

Samhandlingsreformen 2009 
Det vises til kommende nasjonale samhandlingsreform som legges frem i juni 2009. Utvikling 
av elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorg gir verktøy for å møte tiltak i den 
kommende samhandlingsreformen. 

Samspill 2.0 
Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 – 2013 
følger opp ”S@mspill 2007”. Visjonen om helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom 
elektronisk samarbeid ligger til grunn. Strategien er basert på videreføring av eksisterende og 
påbegynt arbeid. Satsning på samhandling mellom allmennleger og sykehus og 
kommunesatsning videreføres. Samspill 2.0 er forankret i Nasjonal helseplan (2007–2010) 

NFS eHelsestrategi, "eHelse er alles ansvar og i alles interesse – sykepleiernes bidrag” 
Prosjektet er forankret i NSF sin eHelsestrategi 2008 – 2013. Overordnet mål i strategien er at 
eHelse understøtter et helhetlig pasientforløp og er integrert i sykepleiepraksis, ledelse og 
kompetanse- og kunnskapsutvikling. Delmål 3.4 handler om at elektronisk 
informasjonsutveksling og samhandling er formalisert i alle deler av helsetjenesten, riktig 
dimensjonert infrastruktur og tilkobling til Norsk Helsenett er tilgjengelig for sykepleietjenesten 
og at gode og brukervennlige elektroniske samhandlingsløsninger er utviklet og implementert i 
hele helsetjenesten. 

KS eKommune 2012 
Prosjektet er også forankret i KS IKT-strategi eKommune 2012 i pkt. 5 Elektronisk samhandling 
i helse- og omsorgstjenesten, der et av tiltakene er; ”KS vil bidra til å utvikle og implementere 
løsninger for elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene 
og fastlegene, og mellom kommunene og helseforetakene ”. 

KS: Strategi og handlingsplan for pleie- og omsorgssektoren i kommunene  
Strategiplanen er en delplan til eKommune 2012 og setter opp mål for kommunene når det 
gjelder bruk av IKT til å kvalitetssikre pasientforløpet og bidra til effektive tjenester. 

Nasjonal IKT 
Prosjektet er i tillegg forankret i de regionale helseforetakenes overordnete IKT-strategi 
utarbeidet av Nasjonal IKT, tiltak 19, delprosjekt 2, som omhandler ”elektronisk samhandling i 
den omsorgsmessige samhandlingskjeden”. 
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Hvem er prosjektansvarlig (person/organisasjon)? 
Helse- og sosialsjef Per Prebensen. 

Hvem er prosjektleder? 
Hege Stenbakk, sykepleier. 

Hvem er styringsgruppen sammensatt av? 
Helse- og sosialsjef Per Prebensen, leder omsorgsavdelingen Mette Skipperud, 
kommuneoverlege Kenneth Johansen, leder Kommunale legevakt/Sentrum legepraksis Ragna 
Eikanger. 

Eventuell prosjekt-/referansegruppe 
IKT-rådgiver Tore Mannsverk, IKT-konsulent Vidar Thomassen, kommuneoverlege Kenneth 
Johansen. 
 

Framdriftsplan 
Startdato for prosjektet 
1. september 2009 
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Andre milepæler/aktiviteter underveis 
 
 

Aktivitet 09. 
200

10. 
200

11. 
200

12. 
200

01. 
201

02. 
201

03. 
201

04. 
201

05. 
201

Når prosjektet igangsettes          

Når relevante tiltak fra ROS-analyse er 
gjennomført 

         

Når avvikshåndtering er på plass          

Når retningslinjer/rutiner for 
håndtering av elektroniske meldinger 
er på plass 

         

Når avtale med samarbeidspartnere 
(fastleger) er inngått 

         

Når avtale om krypteringsmodul er 
inngått 

         

Når avtale om forsendelsesmodul er 
inngått 

         

Når tekniske løsninger er implementert 
i pleie- og omsorgstjenesten 

         

Når tekniske løsninger er implementert 
hos fastleger 

         

Når er opplæring på pilotbrukere 
gjennomført 

         

Når godkjent adressering er på plass i 
kommunen 

         

Når godkjent adressering er på plass 
på legekontor 

         

Når meldinger er kvalitetssikret          

Når pilotperiode igangsettes          

Når pilotperiode avsluttes          

Når sluttrapport for prosjektet er utført          
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Ca. sluttdato for prosjektet 
31. mai 2010 
 

Økonomi 
 

Kostnads og finansieringsplan  
  
Kostnadsplan   
Aktiviteter   
Oppkopling av Norsk Helsenett  55 000 
Anskaffelse av tilleggsmoduler kryptering/forsendelse 105 000 
Anskaffele av maskinvare  55 000 
Arbeid med rutiner og avvikshåndtering 75 000 
Organisering/tilrettelegging/prosjektledelse  165 000 
Tilrettelegging/opplæring av pilotgruppe 270 000 
Kurs for ansatte i forbindelse med ordinær drift av ELIN-k-meldingene 125 000 
Erfaringsnettverk 25 000 
Styrings- og prosjektgruppemøter 47 500 
Evaluering av prosjektet 15 000 
Ferdigstille rapport 5 000 
Diverse tilleggskostnader, reiser, opphold, møter m.m. 75 000 
Sum 1 017 500 
  
Finansieringsplan   
    
    
Skjønnsmidler, Fylkesmannen 677 500 
    
Kommunens egeninnsats 340 000 
Sum 1 017 500 

 
(Blå skrift, ekstern finansiering. Sort skrift, kommunens egeninnsats) 
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Plan for formidling til andre 
I egen kommune/ foretak: 

 Rådmannen får referat fra møtene i styringsgruppen 
 Prosjektleder orienterer HUHS (hovedutvalget helse og sosial) om prosjektet 
 Prosjektleder orienterer avdelingsledere på avdelingsledermøte 
 Avdelingledere orienterer sine underordnede 
 Pilotbrukere informerer om prosjektet på personalmøter i egne avdelinger  
 Det opprettes e-post distribusjonslister over alle involverte i prosjektet. Prosjektleder  

sender ut infomail etter hver milepæl som oppnås. 
 Intra-nettsiden til Alta kommune brukes for å spre informasjon om prosjektet 
 Benytter media til å informere om prosjektet 

 

Utenfor egen kommune/ foretak/ område 
 Benytter media til å informere om prosjektet 
 Samarbeid med ELIN-k, formidling av erfaringer og dokumentasjon til ELIN-k 
 Alta kommunes internett-side brukes for å informere om prosjektet 

 

Hvordan og når skal prosjektet evalueres? 
Prosjektet evalueres etter pilotperioden, innen utgangen av mai 2010. De ulike aktørene fra 
pilotperioden kommer med sine erfaringer/innspill i felles møter. Prosjektet evalueres av 
prosjektgruppen, prosjektleder og styringsgruppe. 


