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Kommuner inn i Meldingsløftet
- hvilke kommuner og på hvilken måte?

Kjersti Engeseth

Helsedirektoratet
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12 år med nasjonale IT-strategier 

• Mer helse for hver 

bIT (1997-2000) 

• Si @!                  

(2001-2003) 

• S@mspill 2007 

(2004-2007)

• Samspill 2.0     

(2008-2013) 
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Kommunesatsing; et spesielt fokus mot 

kommunene

I løpet av strategiperioden (2008-2013) skal alle 

kommunene ha kommet i gang med elektronisk 

samhandling internt, med fastlegene, med 

spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater.
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Fyrtårnskommuner
- Tromsø

- Trondheim

- Sandefjord

- Stavanger

ELIN-k
- Tromsø

- Trondheim

- Arendal

- Bergen

- Sandefjord

- Stavanger

50 Samspillkommuner

1) Kommunale fyrtårn

2) Utvikling og pilotering

av meldinger

3)   Bidra i kommuners

forberedelser

4) Spredning av informasjon

Kommunesatsingens metodikk
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Hva har vi oppnådd med en slik 

tilnærming?

Utviklet meldinger for kommunikasjon mellom 

pleie- og omsorgstjenesten og 

legekontor/Helseforetak

80 kommuner er klare til implementering av 

meldingene

Informasjonsutveksling og god dialog med 

kommuner
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Et program for realisering av effektiv, 

helhetlig og fungerende meldingsutveksling av

henvisninger, epikriser, laboratorie- og 

røntgenrekvisisjoner/-svar mellom 

helseforetak og legekontor samt innsending 

av sykmeldinger og legeoppgjør fra legekontor 

til NAV

Hva er Nasjonalt meldingsløft?
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Meldingsløftets metodikk

• Helsedirektoratets pådriver- og 

understøtterolle

• Arenaer og møteplasser for samarbeid og 

erfaringsdeling

• Aktivt informasjonsarbeid

• Stimuleringsmidler
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Hva innebærer det at helse- og omsorgstjenester 

skal inn i Meldingsløftet?

• Innebærer at en bredding starter!

• Prinsipielt viktig for kommunene

• Tydeliggjort at en nå ser på hele 

samhandlingskjeden



| KHE HelsIT 22.10.09 | 9

Hvordan jobbe videre?

To løp

Ta utgangspunkt i meldingene

Meldinger som sendes innad i kommuner

Meldinger som sendes på tvers av 

forvaltingsnivå
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Etablering av et kommuneprosjekt i 

Meldingsløftet

• Veilede kommuner i deres innføringsprosjekt. 

• Etablere kompetanse hos kommunene som er 
nødvendig for å kunne samhandle elektronisk innen 
helseområdet. 

• Utarbeide maler og være en pådriver for at det skal 
inngås forpliktende avtaler om elektronisk 
samhandling mellom legekontor og kommuner i hver 
region.

• Utarbeide en summativ evaluering med kritiske 
suksessfaktorer for bredding.

• Økonomisk bidrag gjennom stimuleringsmidler
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www.helsedir.no/samspill

http://www.helsedir.no/samspill

