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Styresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe1, rapport 2011-2014 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i 
Helse Nord i styremøte, den 23. november 2011. Styret fattet styret 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 1 gis til helseforetakene i endelig oppdragsdokument 2012. 
 
FUNNKe 2011-2014 
Vedlagt følger rapport fra prosjekt FUNNKe 2011-2014.  Rapporten er også sendt til 
Norsk Helsenett og til Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektet er avsluttet ved 
utgangen av 2014. 
 
Prosjekt FUNNKe var et implementeringsprosjekt for elektronisk meldingsutveksling i 
helsetjenesten. Målet for prosjekt FUNNKe var at pleie- og omsorgstjenesten i alle 87 
kommuner i region nord innen 2014 skulle kommunisere elektronisk med fastleger og 
helseforetak. 
 
Dette målet ble nådd. Ved utgangen av 2014 kommuniserte 85 kommuner av 87 
elektronisk med ett eller flere helseforetak. De to resterende kommuner blir koblet opp 
mot helseforetak våren 2015, når Helse Nord IKT har testet ferdig nye løsninger for 
adressering. Ni legekontor gjenstår av ulike årsaker. Disse vil bli satt i drift i løpet av 
våren 2015.  
 
Helsepersonell er godt fornøyd med verktøyet, men det gjenstår mye arbeid med å 
kvalitetssikre bruken og å sikre drift og meldingsovervåking. 
 
  

1 FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling 
mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge. 
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Følgende strategier ble vektlagt under det videre arbeidet med å implementere IKT-
løsningene: 
1. Forankring regionalt og kommunalt 
2. Fri tilgang til kompetanse 
3. Organisering av lokale nettverk (interkommunalt samarbeid og samarbeid med og 

mellom helseforetak) 
4. Deling av erfaring og kompetanse 
5. Tilskudd 
 
Styringsgruppen, ledet av Helse Nord RHF, har vært til uvurderlig hjelp. Når arbeidet 
ikke har kommet i gang, eventuelt har stoppet opp, har henvendelser fra 
styringsgruppen til relevante aktører bidratt til at arbeidet har kommet videre. 
Aktørene har vært kommuner, helseforetak, leverandører og andre. 
 
Prosjekt FUNNKe har i hele perioden fra 2010 til 2014 kjøpt tjenester fra Helse Nord 
IKT. Ett årsverk har bistått kommuner og helseforetak med valg av tekniske løsninger, 
gjennomføring av installasjoner, feilsøking og overvåking. Alle problemstillinger er blitt 
ivaretatt og kommunene uttrykker stor takknemlighet over denne bistanden. 
 
Historie 2011-2014 
Helse Nord RHF fikk i 2011 tildelt midler fra Helse- og omsorgsdepartementet for i 
perioden 2011-2013 å implementere elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene, fastleger, helseforetak og helsestasjoner i region nord. 
NST2 sto som gjennomfører av prosjektet med en styringsgruppe ledet av Helse Nord.  I 
2012 ble prosjektperioden forlenget til ut 2014, og de tildelte midlene ble fordelt på de 
resterende årene. Begrunnelsen for en forlenget prosjektperiode var uferdig teknologi 
og treg progresjon både på kommunenivå og i helseforetak. 
 
Fra 2012 overtok Norsk Helsenett det nasjonale ansvaret for å utbre elektroniske 
meldinger i alle landets kommuner. Prosjekt KomUT (Kommunal utbredelse) 2012-14 
ble opprettet som et delprosjekt i det nasjonale programmet Meldingsløftet. Det ble 
opprettet fire kompetanseorganisasjoner med ansvarsområder tilsvarende de regionale 
helseforetakene (Helse Sør-Øst ble delt i to). I region nord ble FUNNKe 
kompetanseorganisasjonen.  
 
Kompetanseorganisasjonene bistod kommunene med gratis kompetanse og veiledning, 
og har mange elementer fra FUNNKes implementeringsmetodikk. 
 
Prosjektene FUNNKe og KomUT ble avsluttet 31. desember 2014. Erfaringene som er 
gjort i prosjektperioden viste imidlertid at det var behov for en videreføring av 
kompetanseorganisasjonene, fordi samhandlingspartene fortsatt trenger bistand, og 
fordi teknologien som benyttes fremdeles er under utvikling. I tillegg er det store 
utfordringer med hensyn til riktig bruk av meldingene og til å ivareta en sikker 
overvåking av meldingsutveksling. 
 
  

2 NST = Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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KomUT nord FUNNKe 2015-2017 
I Statsbudsjett 2015 står det følgende under Post 70 Norsk Helsenett SF:  
 
Utbredelse av elektroniske meldinger. 
Norsk Helsenett SF etablerte i 2012 et helhetlig program for utbredelse av elektroniske 
meldinger. Målet med programmet er å bistå sykehus, kommuner og fastleger med å 
etablere elektronisk meldingsutveksling innen utgangen av 2014….….En sentral oppgave i 
2015 skal være å etablere et forvaltningsregime for bruk og vedlikehold av elektroniske 
meldinger, i samarbeid med de andre aktørene i sektoren. Kompetansen og nettverket som 
er etablert i arbeidet med meldingsutbredelse skal videreføres og støtte opp under behov 
og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og IKT-tiltak i kommunesektoren. 
 
Bevilgningen til det nasjonale KomUT-nettverket for 2015 er 21 mill. kroner.  Fire mill. 
kroner er bevilget til KomUT nord FUNNKe.    
 
Fra Norsk Helsenett, strategier for KomUT 2015-2017, hentes følgende: 
Formål KomUT 2015-2017: 
KomUT skal være et kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og 
videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i 
kommunehelsetjenesten. Det vil gjelde satsinger knyttet til meldingsutveksling, 
informasjonsdeling (kjernejournal, èn innbygger – èn journal) og velferdsteknologi. Andre 
områder vil også kunne være aktuelle. 
  
Det kommunalt drevne kompetansenettverket KomUT nord FUNNKe er en videreføring 
av prosjekt FUNNKe. Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver, og Norsk 
Helsenett leder det nasjonale prosjektet KomUT. KS3 er en sentral samarbeidspartner 
både nasjonalt og regionalt.  
 
Prosjektet skal i 2015 til 2017 videreutvikle bruken av elektronisk meldingsutveksling 
og elektronisk pasientjournal, samt bidra til bruk av kjernejournal og velferdsteknologi.  
 
Kommunene Alta, Lenvik, Vågan og Vefsn har ansvar for å etablere kommunale 
kompetansenettverk i henholdsvis Finnmark, Troms/Ofoten, nordre Nordland og 
Helgeland.  Det er opprettet et nært samarbeid med hvert helseforetak i regionen. KS 
ved rådmannen i Karlsøy er leder av styringsgruppe for kompetansenettverket. NST har 
i 2015 funksjon som sekretariat for den regionale samordnende funksjonen.  
 
 
  

3 KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. august 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015  
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http://www.helse-nord.no/styremoter/styremote-i-helse-nord-rhf-26-august-2015-article114476-1079.html



