Elektronisk samhandling mellom
kommunehelsetjenesten og sykehus

Hva skjer? Hvor og når?
Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet.
ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og
standardiserte elektroniske samhandlingsløsninger for
kommunehelsetjenesten.
Prosjektets pilotkommuner gjennomfører i høst test og pilotering av pleieog omsorgsmeldingene både i samhandling med primærleger og
sykehus.
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ELIN-k

Elektronisk informasjonsutveksling i
kommunene
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Trondheim
14 legekontor

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom
pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege





Samspillkommuner
Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009

Stavanger - SUS
Tromsø - UNN
Trondheim – St.Olavs hospiital
Skedsmo - Ahus

2008
Samspillkommuner
Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009

ELIN-k fase 2:
utvikling og pilotering av meldinger mellom
pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2009

2010
2010: Forutsatt at fremdriftsplan følges av
alle parter skal meldingene være klar
til forsiktig bredding på nyåret.
Meldingene i ELIN-k fase 1 vil inngå i
Meldingsløftet og i første omgang vil
de kunne tas i bruk av
samspillkommunene

Piloter i ELIN-k fase 2
 Pleie- og omsorgstjenesten og sykehus
kommune

Stavanger kommune
Trondheim kommune

sykehus

samhandlingskoordinator
Samhandlings

koordinator

SUS
St.Olavs hospital

Tromsø kommune

samhandlingskoordinator

UNN

Skedsmo kommune

samhandlingskoordinator

Ahus

utfordringer….
• Mange skal gå i takt samtidig:
– Nødvendig med koordinert fremdrift i utvikling hos
leverandørene
– Pilotering av løsningene:
• ELIN-k- pilotaktørene bidrar med viktige innspill underveis i
utviklingsarbeidet
• Pilotaktørene skal ha ressurser tilgjengelig for pilotering når
løsningen foreligger (funksjonalitet, meldingstyper og innhold)
• Utfordring på sykehussiden: Oppgraderingstakt av EPJ-systemene

– Adresseringsproblematikk:
• Kommune: Tjenestebasert adressering
• Sykehus: Prosess på gang. Ikke avklart ennå.

Utfordinger…..
Nye samhandlingsløsninger gir nye muligheter for
en bedre og mer effektiv samhandling
– Forberedelse..
– krever planlegging og endringer i organisasjonene i
forhold til tidligere praksis.
– Internt: Eks bruk av EPJ, arbeidsflyt
– Eksternt: samhandlingsavtaler. Avklare felles
retningslinjer for bruk av samhandlingsløsningene
– Er brukerne klar når løsningene omsider er klare?

Mer informasjon om ELIN-k og Samspillkommunene finner dere på

www.sykepleierforbundet.no

