
Hyperlink til NRK-reportasje  pilotprosjekt Krsund/ 

http://www.nrk.no/video/samhandling/1CFEE2FB76AEAE52/


Pilotprosjekt i Kristiansund mellom kommune / sykehus. 
 

Nasjonale målsettinger i ”Meldingsløftet i kommunene” fra 

Helsedirektoratet har gitt rammen.  

 

Detaljeringen gjennom Programdirektivet av 15.09.2011 

 

   Vi ønsker i presentasjonen å fokusere på tre ulike 
tilnærminger 

 

 Meldingsløftet i kommunene ( MiK) 
- angår dette oss  
 

 Hva vi har oppnådd lokalt i  
vårt pilotprosjekt  

 

 Hvorfor vi har lyktes  
 

Tema for vår presentasjon 



 …inntreden av IKT innen helsetjenestene er betraktet 
på lik linje med moderne medisiner, vaksiner, hygiene 
og vannkvalitet, og er derfor meget sentralt i 
fornyingsarbeidet av offentlig sektor.  
 

 Systemer som ikke ”snakker” resulterer i dobbeltarbeid 
og trippelarbeid – betydelige ressurser som kunne vært 
brukt til mer helse og behandling.  

 
 

 S@mspill 2007 erkjenner at gevinstene ikke ligger i 
selve teknologien, men endringer i arbeidsprosesser og 
evt ny arbeidsdeling mellom virksomheter som betinger 
endringsvillighet. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 Meldingsløftet 

 ”Normen” 

 Norsk helsenett som kommunikasjonskanal 

 KITH-standarder – meldingstyper som er 
godkjent. 
 

 ”Lav risiko/kjent teknologi” 



 Noen snakket sammen … 
◦ Atle Betten fra Kristiansund kommune 

◦ Robert Giske fra Helseforetaket 

 

 Hva snakket de om … 
◦ Atle:     Det er egentlig for galt at det skal  

            ta inntil 7 dager på 200 meter for en epikrise! 

◦ Robert: Ja, det er jeg enig i. Vi burde klare mer enn 30 m pr dag! 

◦ Atle:     Hmm, kan vi gjøre noe med dette? 

◦ Robert: Hmm, ja kanskje det. 

◦ Atle:     Ja …? 

◦ Robert: Helsenett kan være en mulighet..? 

◦ Atle:     Selvfølgelig! Helsenett er løsningen. Vi setter i gang! 

 

 



Virksomhetssertifikat 

Biztalkserver 



Des 2010 Avslag på søknad om deltakelse i Regionalt meldingsløft  

Jan 11- mars 11 Planlegging og etablering av lokalt meldingsløft mellom  

kommune og sykehus – Prosjekt ”Koble sammen” 

April-Mai -11 Teknisk installasjon og test av de første meldingene  

mellom sykehus og kommune 

Mai -11 Første melding mottatt fra sykehuset til pilotavdeling 

Mai-des -11 Bredding av labsvar, epikrise, rtg-svar mv. mellom sykehus og kommune 

Sending av henvisninger fra kommune til sykehus. 

Des-11/Jan-12 Teknisk installasjon og test mot alle legesentra i Kristiansund kommune  

Februar -12 Mottak og sending av PLO-meldinger mellom kommune og fastleger  

Februar -12 Teknisk installasjon og test av meldinger til Helsetstasjon/Vaksinasjonskontor 

Februar - 12 I produksjon  med utsending av timeavtale via sms, mottak av labsvar fra 

sykehuset. Test av mottak epikrise 
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 Skal man lykkes med elektronisk samhandling 
må organisasjonene ha en modenhetsgrad som 
utvikles over tid; 
 
◦ GJENNOM ARBEIDSPROSESSER  

◦ FELLES VERDISKAPING  

◦ STRATEGISK SAMHANDLING 

 

 



Har vi hatt noen forankring –  

i utrullingen av vårt prosjekt ? 



 Nærhetsprinsippet:  har vært en ”rød tråd” i 
prosjektets operative faser. De som har 
”skoene på” i klinikken har drevet fram 
prosjektet. 

 

 Nærhetsprinsippet vurderes som et at de 
viktigste suksesskriterier i prosjektet. 

 

 Kort tid fra oppstart, opplæring til realisering. 
Ressursforbruk ca NOK 200’.  

 

 

 

 

 





 Norsk helsenett (NHN) overtok ansvaret for 
Meldingsløftet i kommunene fom 1.1.2012. 

 

 Arbeidet som NHN har startet virker 
lovende med lokal forankring og 
gjenbruk/”nabohjelp” 

 

 De teknologiske løsningene på 
leverandørsiden er foreløpig ikke helt på 
plass 

 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 

 

NB: Viktig med backup hvis teknologien svikter … 
 


