SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL OMSTILLINGSOG FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2013
Navn på prosjektet

Helsesamarbeid: Utvikle en kunnskapsorganisasjon innen
IKT- og velferdsteknologi

Søkerkommune (nr. + navn)

Dette prosjektet må sees som en fortsettelse av de andre
utviklingsrelaterte prosjektene som har vært en del av
NGLMS-paraplyen de senere årene.
Regionrådet i Nord Gudbrandsdal

Andre kommuner som deltar:

Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk

Søknadsbeløp

700 000,-

Egen prioritering av søknaden Prioritet nr.1 fra Regionrådet i NG
(hvis flere søknader fra samme
kommune eller samme region)
Sel kommune
Tilskott utbetales til
(vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt)
Prosjektets varighet
dd.mm.år
Organisering
Prosjektleder (navn + e-post)

Forankring ift. vedtaksorgan
og overordnet ledelse

2013, 2014, 2015
Prosjektorganisert fra Regionrådet i NG med Sel
kommune som vertskommune/NGLMS
Vigdis Rotlid Vestad, daglig leder NGLMS
vigdis-rotlid.vestad@nglms.no
Prosjektet er forankret i Regionrådets handlingsplan
vedtatt 25.01. 2013 og delegert til Sel kommune som
vertskommune v/ daglig leder v/NGLMS. Drifts- og
utviklingsrådet ved NGLMS vil fungere som
styringsgruppe. Prosjektgruppe vil bli etablert av faglige
og administrative aktører i kommunene og ved NGLMS

Mål med prosjektet / forventet resultat

□ Effektivisering x
□ Samfunnsutvikling x
□ Etikk og tillitsskapende forvaltning x
□ Kvalitet/tjenesteutvikling x

□ Demokrati og deltakelse
□ Kompetanseutvikling x
□ Annet
Gi gjerne en KORT beskrivelse av formålet med prosjektet
• Kommunene i NG og NGLMS står foran store interkommunale utviklingsoppgaver
innen velferdsteknologi, nødnett, pasientjournaldokumentasjon, meldingsutveksling,
nasjonal kjernejournal, telemedisin, IKT- og telefoniløsninger. Bare NGLMS vil i
fortsettelsen måtte videreutvikle metoder og modeller innen mange av disse
områdene for å kunne bistå kommunene med regionale helsetjenester og
akuttmedisin.(legevakt og øyeblikkelig hjelp plasser).
• Gjennom nasjonale målsettinger, utviklingsmål og samhandlingsreformen stilles det
nå etter hvert store krav til kommunikasjon og samhandling om pasienten for å oppnå
gode og sikre pasientforløp. Vår målsetting er å følge opp og initiere utvikling på
områder som kan gi gevinster i pasientforløpene. Dette krever ekstra innsats innen
flere fagområder for å forberede seg til nye metoder og modeller innen IKT og
kommunikasjonsteknologi.
Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse av bakgrunn, utfordringer og forventninger)
Kartlegge behov i den enkelte kommune for hva som er de kommunale utfordringene
versus de regionale – og hva som det er viktig å utvikle metoder og modeller innenfor
• Felles pasientjournalsystem for kommunene i Nord – Gudbrandsdal for legevakta ved
NGLMS. Det søkes om å være pilot for nasjonal kjernejournal.
• Meldingsutveksling mellom pasientjournalsystemene (2 i kommunehelsetjenesten + 1
i spesialisthelsetjenesten)
• Implementering, kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling av nødnett,
varslingstjenester og nytt nasjonalt legevaktnummer
• Telemedisinprosjekter innen ulike fagområder og kompetanseoverføring innen
videokonferanse
• Velferdsteknologi
Vedlikehold, brukerstøtte, kompetanseutvikling og oppfølging av ny teknologi
• Støtte av ekstern kompetanse til utviklingsarbeidet i samarbeid med personell innen
de ulike fagområdene i kommunene, ved NGLMS og i SI
• Midler til kompetanseutvikling
• Utstyr til utvikling av laboratorium for undervisning
Prosjektledelse NGLMS
Vi har i første omgang laget en milepælsplan for 2013, men vi rigger dette prosjektet for en 2
års periode i første omgang. Målet er å få initiert kunnskapsorganisasjonen etter hvert i
kommunene og regionalt som en del av driften.
• Milepæl 1: Innføring av E-resept, elektronisk timebestilling legekontor, metoder og
modeller for samkjøring og drift av WinMed 3 – alle moduler. Samarbeid mellom
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kommunene.
• 1. kvartal 2013
• Milepæl 2: Nødnett, innfasing, opplæring og oppstart. Metoder og modeller for
kompetanseoppfølging og drift. Samarbeid med Helsedirektoratet
• 3.kvartal 2013
• Milepæl 3: Nasjonal kjernejournal, søknad om å bli pilot. Dersom pilot – må
prosjektet følge opp koordinering/praktisk tilrettelegging. Samarbeid med
SI/Sykehuspartner og sentrale aktører
• 1. kvartal 2013
• Milepæl 4: Gjennomgang av velferdsteknologi. Hvilke satsingsområder skal
kommunene gå inn for?
• 4. kvartal 2013
• Milepæl 5: Telemedisin. Oppfølging av tidligere prosjekt i samarbeid med SI, Tromsø
Telemedicine Consult og Norsk helsenett – og andre aktuelle, eks. Høyskolen på
Gjøvik
• 4. kvartal 2013
• Milepæl 6: Kompetanseutvikling, nettverk og vedlikehold. Lage systemer for
oppfølging, og sikre en organisering for videre drift av ulike systemer
• 4. kvartal 2013
Samarbeidsparter
• Prosjektet må se arbeidet i sammenheng med allerede prosjektorganisering av
nødnett, og det må vurderes å innlemme nødnettarbeidet i dette prosjektet. Prosjektet
må innhente samarbeidspartnere i det tidligere telemedisinprosjektet – og fortsette der
dette arbeidet sluttet.
• Sykehuspartner/SI er en viktig samarbeidspart
• Videregående skoler og OPUS (Nord-Gudbrandsdal videregående skole er en del av
prosjektet)
• Høyskolen på Gjøvik og IKT-miljøet innen helse
• Norsk Helsenett, sentrale myndigheter og leverandører

Virkemidler for og nå forventet resultat:

□ Organisatoriske endringer x
□ Kommunikasjon og innbyggerretting
□ Arbeidsmiljø- og personalforvaltning
□ Bruk av IKT x
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□ Konkurranseutsetting
□ Utvikling av styringssystemer x
□ Kompetanseutvikling x
□ Planlegging x
□ Annet
Finansiering (i 1000 kr)
Totalbudsjett
Egenandel fra 6
kommuner
Skjønnsmidler fra FM
Regionrådet,
utviklingsmidler
Nord-Gudbrandsdal
videregående skole

2013

2014

2 550 000
1 200 000

1 850 000
900 000

700 000
500 000

500 000
300 000

150 000

150 000

Fylt ut av Vigdis Rotlid Vestad
Dato
Navn
28.02. 2013
Vigdis Rotlid Vestad

2015

Stilling
Daglig leder
NGLMS

2016

Tlf
99 15 85 49

Kommentar
Egenandel fra 6 kommuner i 2013 kr. 200 000,- pr. kommune
Egenandel fra 6 kommuner i 2014 kr. 150 000,- pr. kommune
Dette fordeles halvparten på egne ressurser inn i prosjektet og halvparten med midler.

Budsjett 2013
Lønn til «utviklingsagenter» (deltidsstillinger, helst fra egne rekker – og
faglig bistand eksternt) innen nevnte områder i kommunene og på NGLMS.
Disse skal brukes til å bygge modeller og systemer innen
nevnte områder, kunnskapsoverføring, utvikle superbrukere
og fagansvarlige, kompetanseheving
blant helsepersonell – og bygge nettverk.
1 450 000
Kompetansehevende tiltak, kurs, konferanser

600 000

Bistå med testutstyr til undervisning

400 000

Drift, kontor, telefon, reise osv

100 000
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