Referat

Møtedato: Styringsgruppen 12.03.2015
Sak:
05/2015 Videreføring av prosjektet Elektronisk meldingsutbredelse;
mandat og organisering
Vedtak:
1) Rådmannsgruppen tar framlagt statusrapport for prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse
(KomUt) 2012 – 2014 til orientering
2) Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til mandat og organisering for videreføring av
prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) for perioden 2015 – 2017
Bakgrunn for saken
Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet som skal levere
og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling
mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett etablerte i 2011 programmet
Meldingsutbredelse som har hatt som mål å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle
kommuner, sykehus og fastleger innen 2015. Programmet har vært finansiert over statsbudsjettet, og
har bestått av syv delprosjekt, hvor KomUT – Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger – er ett
av disse.
Som ledd i gjennomføringen av prosjektet KomUt, etablerte Norsk Helsenett i mai 2012 regionale
kompetanseorganisasjoner med koordinatorer og samarbeidskommuner i 5 regioner.
Kompetanseorganisasjonenes oppgave har vært å bistå kommunene i å komme i gang med elektronisk
meldingsutveksling med helseforetak og fastleger innen utgangen av 2014. I region Sør som dekker
opptaksområdene for helseforetakene i Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oppland og Akershus, ble
det engasjert 3 prosjektledere. Prosjektleder for opptaksområdet til Vestre Viken har vært Ragnar
Husum og Kjetil Axelsen (1.10.2014 - 31.12.2014).
Oppnådde resultater KomUt 2014 – statusrapport
Norsk Helsenetts overordnede mål for KomUt for 2013 og 2014 har vært:
• Alle kommuner i regionen skal være koblet til helsenettet innen 31.12.2013.
• Alle kommuner i regionen skal være i gang med pleie- og omsorgsmeldinger i løpet av 2014.
I region sør ble målformuleringene presisert slik:
Innen utgangen av 2014 skal alle kommuner i region sør ha tatt i bruk elektroniske meldinger
som den normale måten å utveksle helseopplysninger på, i samhandlingen mellom kommune,
fastleger og helseforetak.
Følgende delmål ble fastsatt for Vestre Vikens opptaksområde:
Innen utgangen av 2013 skal:
- 70 % av alle kommuner ha etablert elektronisk samhandling med fastleger. 10 kommuner skal ha full
dekning.
- 70 % av kommunene skal motta basismeldinger fra Vestre Viken
- kommunene Asker, Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Røyken, Hurum, Nedre Eiker og Øvre Eiker
sende og motta PLO-meldinger mot Vestre Viken
- majoriteten av de øvrige kommunene i programområdet ha testet og godkjent PLO-meldinger mot
Vestre Viken HF og Sykehuspartner (SP).
Innen utgangen av 2014 skal:
- samhandlingen mellom kommunene i hele Vestre Viken helseområde og innbyggernes fastleger i
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hovedsak skje gjennom elektroniske meldinger.
- de samme kommunene og Vestre Viken bruke PLO-meldinger som sin primære samhandlingsform.
Målsetning om at elektronisk meldingsutveksling skal være primær samhandlingsform mellom
kommunene og Vestre Viken innen 2014, er langt på vei nådd i alle kommuner, med unntak av Bærum
kommune.
Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Vestre Viken helseforetak og 25 av 26 kommuner, er
implementert og etablert. Alle meldingstyper, inkludert utskrivningsrapport, er i bruk bortsett fra i
Bærum.
Over 70% av kommunene mottar basismeldinger fra Vestre Viken helseforetak. Rundt 50% av
fastlegene er kommet i drift på PLO-meldinger. Fordi Bærum kommunen ikke har hatt funksjonalitet til å
bruke meldingene mot sine fastleger, er målsetningen om at 70% av fastlegene skulle vært i drift innen
2014 ikke oppnådd.
Selv om målene for prosjektet i hovedsak er oppnådd, står vi fortsatt overfor komplekse utfordringer
knyttet til blant annet funksjonalitet i meldingene, hvilke avtaler som ligger for grunn for hvordan
samhandlingen skjer mellom partene, intern organisering og at flere EPJ-leverandører ikke har felles
standarder knyttet til adressering og funksjonalitet
Statusrapport til Norsk Helsenett som redegjør nærmere for mål og resultater, følger vedlagt.
Mandat for videreføring av KomUt
Stortinget bevilget høsten 2014 midler over statsbudsjettet til en videreføring av KomUt for perioden
2015 – 2017.
Norsk helsenett har lagt følgende til grunn for videreføringen av KomUt:
- Øke kvaliteten i bruken av pleie og omsorgssektorens elektroniske pasientjournal (EPJ), og bidra i
videreutviklingen av funksjonaliteten i fagsystemene.
- Bidra til forvaltning og videreutvikling av den elektroniske meldingsutvekslingen
- Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i samsvar med
nasjonale anbefalinger (standarder)
- Bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournal i akuttkjeden og i pleie og
omsorgsektoren.
I Vestre Vikens opptaksområde vil dette innebære at prosjektet KomUt videreføres med følgende
delprosjekter:
- Elektronisk meldingsutbredelse
Utvikle forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling
Utbredelse av meldinger til andre tjenesteområder, KAD, helsestasjon, legevakt, ergo og fysio.
Videreutvikling av funksjonalitet i meldingene på nasjonalt hold.
- Utvikling av standarder i fagsystemene (EPJ)
Gi innspill til helsedirektoratets arbeid med å utvikle nasjonale standarder
- Velferdsteknologi
Invitere til felles anskaffelsesregime i Vestre Viken opptaksområde
- Kjernejournal
Organisering
Vestregionen er bevilget kr 1 330 000 til gjennomføring av prosjektet KomUt i 2015. Det forutsettes at
deltakelse i prosjektet skal være mulig for alle kommuner i Vestre Vikens opptaksområde, og at
prosjektet ledes av en heltids engasjert prosjektleder.
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Følgende organisering legges til grunn for gjennomføring av prosjektet:
Prosjekteier:

Norsk Helsenett

Styringsgruppe:

Vestregionens rådmannsgruppe
Rådmenn som ikke deltar i Vestregionens rådmannsgruppe
konsulteres før behandling i rådmannsgruppe

Prosjektleder:

Tillegges ansvaret for gjennomføring av prosjektet og det enkelte
delprosjekt
Ansettelseskontrakt inngås med Vestregionens administrasjon.
Personalansvaret tillegges Vestregionens daglige leder.

Nettverksgrupper:

Prosjektleder etablerer nettverk i det enkelte delprosjekt bestående av
fagpersoner med relevant kompetanse i den enkelte kommune.

Ressursgruppe:

Prosjektleder rekrutterer personer fra enkeltkommuner etter behov.
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