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Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 
 

 

Bakgrunn for saken 

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 13. januar 2011 bevilget 22,5 mill kroner til 

Helse Nord RHF i tiden 2011-2013 til prosjekt FUNNKe
1
. NST

2
 står som gjennomfører av 

prosjektet. 

 

Prosjekt FUNNKe er et implementeringsprosjekt for elektronisk meldingsutveksling i 

helsetjenesten. 

 

Målet for prosjekt FUNNKe er at pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjoner skal innen 

2013 kunne kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers, 

effektivt og sikkert. Dette gjelder alle 88 kommunene og alle fire helseforetak i region nord. 

Se vedlagte info ark om prosjekt FUNNKe (vedlegg 1). 

 

Gevinsten er at elektronisk kommunikasjon sikrer kvaliteten og effektiviserer 

informasjonsflyten mellom aktørene i helsetjenesten, slik at rett pasientbehandling kan 

iverksettes tidligere og med bedre kvalitet. Iverksetting av Samhandlingsreformen setter krav 

til denne type kommunikasjon.      

 

Arbeidet er et stort løft av både teknologisk og organisatorisk karakter. Gamle løsninger skal 

skiftes ut til fordel for nye standardiserte løsninger. Organisatorisk kreves nye 

samhandlingsrutiner mellom sykehus, pleie- og omsorgstjenesten og legekontor. Det 

innebærer stor grad av samordning og koordinering av innsatsen hos de ulike aktører.  

 

Helsedirektoratet driver det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (MiK). I region 

nord ivaretar prosjekt FUNNKe denne oppgaven, men FUNNKe utvider det nasjonale 

programmet gjennom å få opp en hel region, der helsetjenesten i alle kommunene og i alle fire 

helseforetak er med i en koordinert implementeringsprosess. 

 

 FUNNKe skal dele kompetansen med de øvrige helseregionene.  

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en full skala 

implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og 

fastleger/helseforetak i region Nord-Norge. 

 
2
 NST = Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 



Styringsgruppa for prosjekt FUNNKe vedtok i sak 5/2011(vedlegg 2) om budsjett 2011-2013 

følgende fordeling av de tildelte 22,5 mill kroner:   

 tilskudd til kommuner 7,55 mill kroner 

 tilskudd til helseforetak 4,00 mill kroner 

 kjøp av kompetanse 3,10 mill kroner 

 prosjektorganisasjon og drift  7,85 mill kroner 

 total  22,50 mill kroner 

 

Denne saken omhandler midlene avsatt til helseforetakene på 4 mill kroner og dreier seg om 

helseforetakenes ansvar og oppgaver i arbeidet med å implementere den elektroniske 

samhandlingen med pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Denne saken er av stor betydning for kvaliteten i kommunikasjonen mellom helseforetakene 

og kommunene. PLO
3
-meldinger bidrar til raskere og mer effektiv avklaring i forhold til 

utskrivningsklare pasienter, og skaper bedre forutsigbarhet og trygghet både for pasienten, 

pårørende og for helsepersonellet i helseforetak og kommuner.  

 

Status for meldingsutveksling 

Helseforetakene og fastleger i region nord har i flere år kommunisert elektronisk med 

utveksling av henvisning, epikriser, røntgen og laboratoriesvar. 

 

I 2010 og 2011 er arbeidet med oppstart av meldingsutveksling mellom PLO og fastleger 

prioritert i prosjekt FUNNKe. Fra 2012 vil kommunene etterspørre meldingsutveksling mot 

helseforetakene.  

 

Alle helseforetakene har programvare for å kunne sende basismeldinger til PLO, men bare 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr slike tjenester i dag.   

 

UNN har ved to enheter, nevrologisk post og alderspsykiatrisk døgnbehandling pilotert PLO-

meldinger mot Tromsø kommune. Fra 2012 er PLO-meldinger mellom PLO og HF ferdig 

utprøvd, og derved kan helseforetakene starte arbeidet med å legge til rette for tjenesten.  

 

Prosjekt FUNNKe er presentert for alle rådmenn og ordførere i alle 88 kommuner, samt for 

helsepersonell og PLO-personell i mange kommuner. Arbeidet er godt i gang i kommunene.  

 

Prosjektet er også presentert i alle helseforetak ved ledergruppen. 

 

Utfordringer   
I prosjektet er det lagt opp til at arbeidet med PLO-meldinger i helseforetak skal samordnes i 

helseforetakene i region nord. Det er viktig å koordinere arbeidet med andre tunge IKT-

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
3
 PLO = Pleie- og omsorgstjenesten 



prosesser som skal gjennomføres i helseforetakene i nærmeste framtid, som for eksempel 

FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer).  

 

Helse Nord RHF skal medvirke til en felles forståelse i helseforetakene om tiltakets 

nødvendighet, og sikre at helseforetakene i samarbeid lager en plan for hvordan arbeidet skal 

gjennomføres. Dette gjøres gjennom Oppdragsdokument 2012.    

 

Det er lagt opp til en egen styringsgruppe ledet av Helse Nord RHF, og det foreslås at arbeidet 

i 2012-13 organiseres som et prosjekt med midler fra prosjekt FUNNKe på 4 mill kroner. 

 

Tiltak 

Det er avgjørende viktig at helseforetakene utarbeider en plan for gjennomføring av prosjekt 

PLO-meldinger i helseforetak, og at helseforetakene starter opp arbeidet allerede i januar 

2012. Oppdraget forankres i Oppdragsdokument 2012. 

 

I planen skal det inngå at arbeidet organiseres som et prosjekt som gis følgende mandat: 

 Kartlegge status for meldingsutveksling i helseforetakene med hensyn til utstyr, rutiner og 

bruk  

 Beskrive behov for nyinvestering, rutinebeskrivelser og opplæring  

 Lage en plan for innkjøp, installering, samordning og opplæring  

 Medvirke til gjennomføring av de planlagte tiltakene, som for eksempel: 

- Etablering av teknisk oppsett av arbeidsflyt og arbeidsprosesser 

- Utarbeiding av felles retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger 

- Utarbeiding av brukerveiledning og informasjonsmateriale 

 

Arbeidet gjennomføres som et delprosjekt i regi av prosjekt FUNNKe. Prosjektet skal ha leder 

for Kliniske systemer/NST ved UNN som nærmeste overordnet og ha en styringsgruppe 

bestående av en representant fra hvert HF og med ledelse fra Helse Nord IKT.  

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til premissene i denne saken og pålegger 

helseforetakene å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for planlegging og oppstart av 

Elektronisk meldingsutveksling vis a vis pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 

 

2. Pålegget i vedtakets punkt implementeres i endelig oppdragsdokument 2012 til 

helseforetakene. 

 

 

Bodø, den 11. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

Vedlegg: Infoark om Prosjekt FUNNKe 

  Sak 5/2011 FUNNKe Region nord: Budsjett 2011-2013  
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FUNNKe – region nord 2010-2013 - Innføring av elektronisk meldingsutveksling 
 

Helsetjenesten i Nord-Norge skal bli foregangsregion for elektronisk samhandling.  

Pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og helsestasjoner skal i løpet av 3 år kommunisere elektronisk med 

fastleger og helseforetak, på kryss og tvers – effektivt og sikkert. 

 

 
Bakgrunn 

Elektronisk kommunikasjon 

mellom alle legekontor og sykehus 

er allerede i rutinemessig drift og 

gjør region nord til en 

foregangsregion på dette området. 

 

Region nord skal med prosjekt 

FUNNKe bli et nasjonalt 

utstillingsvindu for elektronisk 

kommunikasjon mellom nivåene i 

helsetjenesten. Forutsetningene er 

til stede når løsningene for PLO og 

helsestasjonene implementeres og 

settes i rutinemessig drift. 

 

Det overordnede målet er kvalitet 

og effektivitet i helsetjenesten. 

 

Metode 

FUNNKe vil legge til rette for 

fullskala utbredelse i region nord i 

tett dialog med det nasjonale 

utbredelsesprogrammet, 

Meldingsløftet i kommunene.  

 

I 2011 er det inngått avtale med 10 
samarbeidskommuner i region 
nord: Tromsø, Lenvik, Dyrøy, 
Harstad, Alta, Narvik, Vågan, 
Nordreisa, Rana og Bodø. I 2012 
vil 7 kommuner til bli invitert til å 
inngå samarbeidsavtale med 
FUNNKe: Tana, Hammerfest, Sør-
Varanger, Sortland, Fauske, 
Alstahaug og Brønnøy.  
 

Prosjekt FUNNKe vil gjennom sine 

samarbeidskommuner bringe 

kompetanse ut til alle øvrige 

kommuner. 

 

 

 

Målbeskrivelse  

 Hele kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten i regionen 

tar i bruk elektronisk 

meldingsutveksling som bygger på 

utviklede standarder og kjent 

infrastruktur.  

 Kommunene og helseforetakene i 

region nord fremstår som et 

utstillingsvindu for bruk av 

elektronisk meldingsutveksling i 

helsetjenesten.  

 Kompetansen vedrørende IKT-

løsning, opplæring og drift skal 

kunne gjenbrukes i landets øvrige 

kommuner og helseforetak. 

  

Prosjektperiode 

Januar 2010 - desember 2013 

 

Prosjektpartnere 

Helse Nord IKT 

Helsedirektoratet 

NST 

Helse Nord RHF 

KS region nord 

Samarbeidskommuner 

 

Finansiering 

Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet og egenkapital fra 
Helse Nord RHF og kommunene.  
 
 www.telemed.no/FUNNKe 

 
Kontaktpersoner  

 
Hilde Gaard                           Gerd Ersdal                           Lars-Andreas Wikbo 
Hilde.gaard@telemed.no        Gerd.ersdal@telemed.no        Lars.andreas.wikbo@hn-IKT.no 

NST                                         NST                                         Helse Nord IKT 
Tlf: 48 15 79 00                    Tlf: 91 57 19 15                    Tlf: 76 16 60 91 
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SAK TIL STYRINGSGRUPPA FOR FUNNKe 

Bakgrunn for saken 
FUNNKe Region nord søkte HOD om NOK 23,3 mill til utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i 
helsetjenesten i region nord. Vedlegg 1  
Vi fikk i brev av 13.01.11 (vedlegg 2) bevilget NOK 22, 5 millioner.   
 
I 2010 har 10 kommuner blitt invitert til å søke om å bli samarbeidskommuner i prosjektet i 2011. Dette er 
Alta, Tromsø, Lenvik, Nordreisa, Dyrøy, Harstad, Narvik, Bodø, Vågan og Rana kommuner. I 2012 vil 
ytterligere 7 kommuner bli samarbeidskommuner. Da vil alle kommuneregionene i region nord ha en 
samarbeidskommune som har ansvar for å iversette meldingsutveksling og inspirere og veilede 
kommunene i egen kommuneregion og andre kommuner som henvender seg.  
 
Tromsø og Lenvik kommuner er også hovedsamarbeidskommuner i det nasjonale prosjektet 
Meldingsløftet i kommunene (HDir 2010-11). Prosjekt FUNNKe er den regionale utføreren av 
Meldingsløftet i kommunene(MIK). MIK inviterer 8 kommuner i region nord, FUNNKe inviterer alle 88 
kommunene. 
 
Kommunene Tromsø, Lenvik, Dyrøy, Harstad, Alta og Rana utveksler nå meldinger mellom PLO og 
fastleger. Tromsø, Alta og Dyrøy utveksler snart basismeldinger mellom PLO og helseforetak, og 
Tromsø piloterer PLO-meldinger mellom PLO og helseforetak. Helseforetakene blir nå kontaktet av 
prosjektet for informasjon og fremme klargjøring for meldingsutveksling. 
 
Alle regionråd i region nord er informert om prosjekt FUNNKe. Prosjektet blir godt mottatt. Kommunene 
bekrefter at de har behov for kompetanse og ressurser. Kompetanse får de gjennom FUNNKe sin 
hjemmeside hvor alt av informasjon og aktiviteter legges ut (www.telemed.no/FUNNKe) 
Dessuten har kommunene gjennom prosjektet fri tilgang på support fra HN-IKT og støtte og veiledning 
fra prosjektledere i samarbeidskommunene. Prosjektet arrangerer nettverksmøter for kommunene rundt 
en samarbeidskommune hvor aktuelle problemstillinger drøftes. 
 
 

Vurderinger  
Budsjettet skal ivareta kompetansebehovet til kommunene og HFene, og stimulere kommunene og 
HFene til å iverksette arbeidet 2011-13. 
 
Kompetansen tilflyter kommuner og HFene gjennom prosjektledelse ved NST, prosjektledere i 
samarbeidskommuner, prosjektmedarbeider i UNN HF og Helse-Nord IKT. Samarbeidskommunene 
(SAK) tilbys tilskudd for å iverksette meldingsutveksling og for å veilede og inspirere omliggende 
kommuner (NOK 200 000 + 50 000) 
De andre kommunene tilbys hver NOK 50 000 for å starte arbeidet og HN HF tilbys NOK 4 mill.  
 
Kommunene etterspør muligheter for å søke tilskudd. Vi erfarer at de små kommunene inngår samarbeid 
for å kunne mestre utfordringene, Vi ser at et stimuleringstilskudd til bruk ved interkommunale løsninger 

http://www.telemed.no/FUNNKe


 

 

ville være et godt insitament til å få kommunene til å prioritere oppstart av arbeidet nå. I følge 
tilbakemeldinger fra kommunene vil litt ressurser (NOK 50 000) kombinert med fri tilgang til support være 
tilstrekkelig til at kommunene vedtar å starte arbeidet.   
 
Vi mener derfor det er hensiktsmessig å avsette litt ressurser til hver kommune. Dette vil fremme 
samarbeid og medvirke at kommunen får startet arbeidet nå slik at de kan benytte den frie tilgangen på 
kompetanse i 2011-2013.  
 
Vi ønsker også å stimulere de lokale prosjektlederne til aktivt arbeid mot andre kommuner og aktivt 
arbeid for å forbedre bruken av verktøyet, Vi ønsker å avsette et beløp til hver samarbeidskommune året 
etter de fikk tilskudd som samarbeidskommune (NOK 50 000 pr kommune). 
 
Oppstart- og kompetansetilskudd til kommunene fordrer en flytting av ressurser i forhold til opprinnelig 
søknad. I tillegg må reduksjon på NOK 0,8 mill i forhold til søknad fordeles. Tallene framgår av 
budsjettet.  
 
 
Budsjett 2011-13 

BUDSJETT   2011 2012 2013   behov søknad 

Tilskudd kommuner               

Finnmark -19 kommuner 4 SAK 200 750 600 1550     

Troms- Ofoten 30 
kommuner 6 SAK 1400 1200 400 3000     

Nordland - 39 kommuner 7 SAK 600 1400 1000 3000     

  sum 2200 3350 2000   7550 6600 

                

komp org NST 2000 2000 2000       

  møte/reise 500 500 500       

  HK IKT 750 750 750       

  17 SAK a NOK 50 000   500 350       

  sum 3250 3750 3600   10600 11700 

              
 Helse Nord   2000   2000   4000 5000 

                

SUM   7450 7100 7600   22150 23300 

  reserve         350   

Tildelt 
kutt 0,8 mill i forhold til 
søknad         22500   

 
SAK=samarbeidskommuner 

 
Referanser/vedlegg  

1. Søknad HOD: Prosjekt FUNNKe: meldingsløftet i alle kommunene i Nord-Norge og i HN RHF. 
22. oktober 2010 

2. Tildelingsbrev fra HOD 13. januar 2011  
3. Budsjett 2011-13  

 

 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppa vedtar forslag til budsjett 2011-13 slik det framkommer i saksframlegget.  
  

 


