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Status og fremdrift



Overordnete mål 
for ELIN-k-prosjektet

• Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre 
pasientene helhetlige forløp helse- og 
omsorgkjeden.

• Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person.

• Være premissleverandør og samarbeidspart i 
forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig 
forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske 
løsningene.



ELIN-metodikk

Brukerstyrte prosjekt
– Brukerne definerer og spesifiserer 

behovene, og er eiere og drivere av 
prosjektene, 

– Leverandørene utvikler løsningene

Leverandører -
utvikling av 

løsninger

Brukere -
definerer og
beskriver 
behovene

Behov

Løsninger



Resultater fra forprosjektet

• Utarbeidet ”De gode samhandlingsmeldinger”:
– inneholder beskrivelse av anbefalinger til faglig 

innhold og struktur i meldingene

• Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet : 
– Inneholder krav til funksjonalitet, arbeidsflyt og 

presentasjon

http://www.ks-skjema.no/skjema


 
Kommune 

 
 
 
 
 
 

Melding om tjenester 

Pasienten  Fastlege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersom pasienten har 
kommunale tjenester 

Avtale om 
legemiddelhåndtering 

Legemiddel-
opplysninger - 

forespørsel/svar

Resept og fornying av 
resept - 

forespørsel/svar

Konsultasjoner – 
forespørsel/svar  

Henvisning til pleie- 
og omsorgstjenester 

Dersom pasienten har 
behov for bistand 

Dersom pasienten har 
behov for bistand 

Ved endringer og på 
forespørsel 

Ved endringer og på 
forespørsel 

Ved behov 
 

Ved behov 
 

På forespørsel 
 

Ved behov for 
kommunale tjenester 

Oversikt over informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege



Retningslinjer for bruk av ELIN-k meldinger



ELIN-k
Elektronisk informasjonsutveksling i 

kommunene

2008 2009

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2: 
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010



Arendal kommune
Bergen kommune
Sandefjord kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Legegruppen Grandgården, 
Tromøy legesenter

Flaktveit legesenter, 
Eidsvåg legesenter

Legene Sentrum Vest, 
Solvang legesenter

Legesenteret Mariero, 
Hinna legekontor

Kroken legesenter, 
Kvaløysletta legekontor

Midtbyen legesenter

Piloter i ELIN-k fase 1
Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger

• Acos AS
• TietoEnator AS
• Visma Unique AS

• Profdoc AS
• Infodoc AS

http://www.ks-skjema.no/skjema


TTT

To skritt frem 

og ett tilbake..



ELIN-k
Elektronisk informasjonsutveksling i 

kommunene

2008 2009

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2: 
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

prosjekt 20
Samspillkommune-



Oppgaver i
Samspillkommunenes forprosjekt

Forberedelse til 
elektronisk samhandling



Oppgaver i forprosjektet
Administrative
• Utarbeidelse av en prosjektplan for gjennomføring av forprosjektet.
• Utarbeidelse av en innledende statusrapport (teknisk infrastruktur, 

bruk av fagsystem, kobling til helsenettet)
• Utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt
• Utarbeidelse av en sluttrapport. 

Tekniske
• Anskaffelse av ELIN-k-løsningene
• Inngåelse av avtale om tilknytning til Norsk Helsenett 
• Vurdere adresseringsnivå for kommunen (en adresse eller flere)
• Anskaffelse av virksomhetssertifikat



Oppgaver i forprosjektet
Personellmessige
• Planlegge omfang av opplæring for de ansatte 

Organisatoriske
• Forankring av prosjektet i egen organisasjon
• Lage oversikt over hvilke organisatoriske tiltak som må

gjøres internt i kommunen for å kunne ta i bruk 
løsningene. 

• Utarbeidelse av rutiner og avvikshåndtering for bruk av 
meldingene internt i kommunen

• Samarbeidsavtale om elektronisk samhandling 
• Avklare retningslinjer for bruk av løsningen med 

samarbeidspartnere



ELIN-k
Elektronisk informasjonsutveksling i 

kommunene

2008 2009

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2: 
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

prosjekt 20
Samspillkommune- Samspillkommune-

prosjekt 30



Samspillkommune-prosjekt 30

• 30 nye kommuner 
• Søknadsfrist 19.09.08

• Prosjektstart 01.11.08 

Samspillkommuner 20



ELIN-k
Elektronisk informasjonsutveksling i 

kommunene

2008 2009

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2: 
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

prosjekt 20
Samspillkommune- Samspillkommune-

prosjekt 30

Samspillkommuner



ELIN-k
Elektronisk informasjonsutveksling i 

kommunene

2008 2009

ELIN-k fase 1
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2: 
utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

prosjekt 20
Samspillkommune- Samspillkommune-

prosjekt 30

Samspillkommuner

Samspillk





www.sykepleierforbundet.no
sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no
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