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FUNNKe 
-et regionalt utviklingsprosjekt 

 

Sammendrag 
 
Dette prosjektdirektivet er den første interne leveransen i FUNNKe prosjektet. Prosjektdirektivet er resultat 
av detaljplanlegging av FUNNKe arbeidspakke 1-6 som søkes finansiert av Helsedirektoratet. FUNNKe er et 
regionalt utviklingsprosjekt med ambisjonen å gjennomføre en full skala implementering av elektronisk 
samhandling i kommunene i UNN sitt lokalsykehusområde. UNNs lokalsykehusområde utgjør 25 kommuner i 
Troms og 6 kommuner i nordre Nordland. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge for å utvide fokus til også å 
gjelde kommuner og helseforetak i Nordland og Finnmark.     
 
FUNNKe arbeidspakke 1-6 skal realisere en organisering i kommunene som ivaretar en samordnet 
utbygging av Norsk Helsenett i pleie- og omsorgstjenesten inkludert kommunikasjonsløsninger for kontakt 
mellom de ulike elektroniske journalsystemer i helsetjenesten. Videre vil prosjektet bidra til organisering av 
arbeidet for å sette pleie- og omsorgstjenesten i regionens kommuner i stand til å utveksle meldinger med 
sykehus og fastleger (Analogt til det nasjonale melingsløftet).  I forbindelse med det nasjonale programmet 
kan vi plassere kommunesamarbeidet i 3 ulike kategorier; Hovedsamarbeidskommuner, 
Samarbeidskommuner og Samspillkomuner.  

 
Intensjonen er å tilpasse FUNNKe ,med full skala utbredelse i Troms og Ofoten, til det Nasjonale 
utbredelsesprogrammet. Det vil si at FUNNKe vil ivareta det nasjonale programmet, med 2-3 
hovedsamarbeidskommuner i UNN HF sitt lokalsykehusområde, 4-6 samarbeidskommuner og så invitere 
alle kommunene i lokalsykehusområdet til å være samspillkommuner. I det Nasjonale meldingsløftet i 
kommunene skal helsestasjonene kobles opp og ta i bruk meldinger på sammen måte som PLO tjenesten. 
Dette vil FUNNKe Troms-Ofoten også gjøre.   
 
Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin ved UNN HF i partnerskap med 
kommunene. Tromsø kommune vil ha en sentral rolle i gjennomføringen og vil være den fremste 
hovedsamarbeidskommunen. Ytterligere 1-2 hovedsamarbeidskommuner vil bli knyttet til prosjektet gjennom 
anbefalinger fra regionrådene.   
 
Dette prosjektdirektivet bygger på den opprinnelige søknaden til helsedirektoratet  i september 2009.  NST 
ble innvilget finansiering til detaljplanlegging av FUNNKe i UNNs lokalsykehusområde for implementering av 
elektronisk meldingsutveksling koblet opp til det nasjonale meldingsløftet. I tillegg bygger detaljplanleggingen 
på resultater fra innspill og vedtak fra Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN HF og kommunene.  
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1 Innledning 

1.1 Dagens situasjon 
Som en oppfølging av Nasjonalt meldingsløft skal Helsedirektoratet i 2010 - 2011 gjennomføre et Nasjonalt 
utbredelsesprogram av elektronisk meldingsutveksling. Det overordnede mål er å bedre samhandling og 
sammenhengende forløp i helsetjenesten. Direktoratet planlegger å gjennomføre det nasjonale 
utbredelsesprogrammet i ni hovedsamarbeidskommuner fordelt på fire helseregioner og tilknytte to 
samarbeidskommuner til hver hovedsamarbeidskommune. I region nord vil det si to-tre 
hovedsamarbeidskommuner og fire-seks samarbeidskommuner. I dag er Tromsø kommune en Elin-K 
kommune, og det er fire samspill kommuner i Troms, to i Nordland og en i Finnmark. 

1.1.1 Hovedsamarbeidskommuner 
Det stilles spesifikke krav til hovedsamarbeidskommuner. De må blant annet ha på plass tilkobling til 
helsenettet og ha alt teknisk tilrettelagt for elektronisk meldingsutveklsing. Flere av disse kommunene er 
tidligere Elin-K kommuner og er de fremste piloter for elektronisk meldingsutveksling. 

1.1.2 Samarbeidskommuner 
Direktoratet ønsker å tilknytte to samarbeidskommuner til hver hovedsamarbeidskommune. 
Samarbeidskommuner er tidligere Samspillkommuner og har gjort forberedelser i egen kommune og er klar 
til oppkobling på nett og til å kjøre opplæring i egen organisasjon.  
 

1.1.3 Samspillkommuner 
Dette gjelder alle øvrige kommuner som ikke har kommet igang med nødvendige forberedelser. 
 

1.2 Utfordringer 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) gjennomførte i 2008-09 forprosjektet FUNNKe1 i 
Troms. Rapporten ble oversendt oppdragsgiver RDA sekretariatet i mai 2009.  Hovedaktivitene i prosjektet 
var å kartlegge og beskrive dagens tekniske- og organisatoriske forutsetninger for at fastlegene, pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) kunne etablere og 
benytte en felles elektronisk samhandlingsplattform og å forankre forståelsen i kommunene om 
nødvendigheten av oppkobling på helsenett og å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling for pleie- og 
omsorgstjenesten, tiltak for kompetanseheving og bruk av IKT i utøvende helsetjeneste. 
 
På bakgrunn av dette forprosjektet ble det utarbeidet søknad om prosjektmidler til å gjennomføre et full skala 
utbredelsesprogram i  kommunene i UNN HF sitt lokalsykehusomrpåde (Troms og Ofoten) og forberede en 
liknende satsning i Finnmark og Nordland, proskjekt FUNNKe. Helsedirektoratet har bevilget midler til dette 
arbeidet i 2009.  
 
I denne søknaden ønsker vi å tilpasse vårt prosjekt om full skala utbredelse i Troms og Ofoten, til det 
Nasjonale utbredelsesprogrammet. Det vil si at prosjektet vil ivareta det nasjonale programmet, med 2-3  
hovedsamarbeidskommuner i UNN HF sitt lokalsykehusområde, 4-6 Samarbeidskommuner og invitere alle 
øvrige kommunene i lokalsykehusområdet til å være Samspillkommuner. I tillegg vil vi ta inn kommunikasjon 
mellom helsestasjoner og fastleger/helsefortak slik føringene vil foreligge i det nasjonale 
utbredelsesprogrammet.  
 

                                                 
1 FUNNKe er et regionalt utviklingsprosjekt som har som ambisjon å utvikle region nord til et utstillingsvindu  innen 
telemedisin og IKT i helsetjenesten. Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin eier prosjektet. 
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2 Målsetting for FUNNKe 

2.1 Formål 
Formålet med FUNNKe er å bidra til hevet kvalitet og effektivitet i helsetjenesten til befolkningen i Helse 
Nord. Aktørene er legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner. 
   

2.2 Hovedmål 
Regionen skal ta i bruk egnede og utprøvde IKT verktøy2. 
Regionen skal som en følge av dette kunne brukes som et laboratorium ved utvikling og  fornyelse  av 
helsetjenesten. 

 

2.3 Delmål 
1) Alle de kommunale PLO-tjenestene i UNN HFs lokalsykehusområde skal gis tilknytning til Norsk 

Helsenett 
 

2) De ferdig piloterte elektroniske meldingene mellom PLO og fastleger/Helseforetak i meldingsløftet skal 
tas i bruk i alle kommunene i UNN HF sitt lokalsykehusområde.  

 
3) Det skal følge opplæring knyttet til implementering og bruk av meldingene 

 
4) Helsestasjonene skal kobles til Norsk helsenett og meldingsutveksling skal tas i bruk etter samme plan 

som for PLO. 
 

5) Det skal foreligge oppkobling og bruk av meldingsutveksling etter samme mal i en 
hovedsamarbeidskommune og to samarbeidskommuner i Finnmark/Nordland. 

 
6) Det skal forligge planer for full skala utbredelse i Finnmark og Nordland. 

 

3 Bakgrunn 

3.1 Tidligere prosjekter 
I 2003 fikk NST finansiering fra Sosialdepartementet til å gjennomføre et nasjonalt fyrtårnsprosjekt i 
samarbeid med Tromsø Kommune; Ses@am prosjektet. Prosjektet gikk over 3 år og hadde som mål å 
inkludere de kommunale PLO-tjenester i den elektroniske samhandlingen. Ses@m prosjektet ble i 2004 
innlemmet i helsedirektoratets Kommuneprogram og fikk følge av ytterligere 4 fyrtårnsprosjekt. NST hadde i 
2004 ansvar for å lede programsekretariatet for helsedirektoratets Kommuneprogram.  
 
I forlengelsen av Ses@m prosjektet tok NST initiativ overfor Helsedirketoratet og KS om å gå i gang med 
regionale eHelseseminar. NST har, sammen med andre kompetansemiljø, vært en sterk bidragsyter i den 
nasjonale kommunesatsingen og har førstehånds kunnskap om status i utviklingen. NST har likeledes 
oversikt, kunnskap og kultur for å være drivkraft i utvikingen framover.  
 

3.2 Kommune og UNN HF  
UNN HF tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. 
Universitetssykehuset er landsdelens helsefaglige spydspiss og skal være ledende nasjonalt innenfor 
utvalgte fagområder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland (Ofoten). UNN HF er et 
desentralisert helseforetak med sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen og flere Senter for 
Psykisk helse.   Det er 31 kommuner i UNN HF opptaksområde med en befolkning på ca 185000.                    

                                                 
2 IKT verktøy omhandler tekniske løsninger for utveksling av dokumenter, lyd, stillbilder og videobilder mellom tjenesteytere, i 
deres samarbeid mellom og innad i primær- og spesialisthelsetjenesten og for kompetansehevende tiltak. 
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Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et organ på rådmanns- og direktørnivå (ledernivå) som representerer 
UNN HF og alle avtalekommunene i lokalsykehusområdet. OSO har 12 medlemmer, 6 fra kommunene og 6 
fra UNN, som oppnevnes for 4 år av gangen. Organets viktigste oppgave er å sørge for at 
samarbeidsavtalen og tilknyttede avtaler og retningslinjer følges opp. Kommunenes representanter 
oppnevnes av regionrådene. UNN oppnevner sine. Fylkeslegene i Nordland og Troms samt en 
brukerrepresentant har møte- og talerett. OSO møtes 6-8 ganger årlig. 
 
UNN HF og Helse Nord RHF har vært tidlig ute med å ta i bruk elektroniske verktøy for å utveksle 
helseinformasjon. De har sammen med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) vært en 
pådriver og bidragsyter for å få andre til å benytte tjenester i Norsk helsenett.  
 

3.3 Status IKT og PLO- tjenesten i UNNs lokalsykehusområde 
NST gjennomførte i 2008-09 FUNNKe forprosjekt i Troms.  Hovedaktivitetene i prosjektet var å: 

 kartlegge og beskrive dagens tekniske- og organisatoriske forutsetninger for at fastlegene, pleie- 
og omsorgstjenesten i kommunene og UNN HF kunne etablere og benytte en felles elektronisk 
samhandlingsplattform  

 forankre forståelsen i kommunene om nødvendigheten av oppkobling på helsenett 
 ta i bruk elektronisk meldingsutveksling for pleie- og omsorgstjenesten. 

  
Følgende forhold ble påpekt i forprosjektet:  

 Manglende IKT kompetanse i mange kommuner   
 Manglende nett og plattform i kommunal pleie og omsorgstjeneste 
 Manglende forankring i ledelsen i UNN HF om bruk av IKT verktøy helsetjenesten 
 Manglende samordnet tilbud om kompetanseheving ved bruk av internett og videokonferanser 
 Manglende brukevennlighet på tekniske løsninger 
 Hindringer av juridisk og økonomisk art  

 
Status når det gjelder Helsestasjoner ble ikke kartlagt i forprosjektet. Dette vil bli utført som en del av 
aktivitetene i arbeidspakke 3. 
 
For øvrig: 

 Alle fastleger, all kommunal pleie- og omsorgstjeneste (minus en) og alle helseforetak benytter 
EPJ 

 Henvisninger, epikriser, rekvisisjoner, laboratorie- og røntgen svar sendes elektronisk mellom 
fastleger og HF 

 Helse Nord IKT opplyser at: 
o UNN HF er oppgradert for meldingsutveksling med PLO innen 2009. De andre HF i 

region nord vil bli oppgradert i 2010 og 2011. 
o Fastlegene i UNN HF sitt lokalsykehusområde er oppgradert for meldingsutveksling med 

PLO i løpet av 2009, de resterende fastlegene i region nord kommer etter hvert. 
o Ved årsskifte vil 168 fastleger i region nord ha tatt i bruk PKI. 43 fastleger gjenstår. 

Disse fordeler seg på alle tre fylkene i region nord. 
 Alle regionråd i Troms og i nordre Nordland, Overordnet samarbeidsorgan UNN HF-kommunene 

(OSO), ledelsen på UNN og ledelse ved Helse Nord RHF har uttalt positiv støtte til tiltakene. 
 

4 Leveranse - arbeidspakker 

4.1 Kort beskrivelse av arbeidspakkene 
Elelementene i gjennomføringen av FUNNKe prosjektet er presentert som arbeidspakker: 
 
AP 1: Prosjektledelse og organisasjon 
Ansvarlig: Gunn-Hilde Rotvold, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. 

 
    
AP 2: Forberedelser, tilrettelegging og klargjøring for kobling til helsenett og elektronisk 
meldingsutveksling for Samspillkommunene  
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Alle de kommunale PLO-tjenestene  i UNN HFs lokalsykehusområde skal gis tilknytning til sikkert nett og 
klargjøres for elektronisk meldingsutveksling mellom aktuelle aktører. Primært ønsker vi å tilby nett og 
tjenester i en samlet pakke.  
    
AP 3:  Bredding av ferdig piloterte meldinger knyttet til meldingsløftet for 
hovedsamarbeidskommunene og samarbeidskommunene. 
Meldinger mellom Plo-tjenesten og Fastlegene. 
De ferdig piloterte elektroniske meldingene fra fase 1 i meldingsløftet skal tas i bruk i alle kommunene i UNN 
HF lokalsykehusområde. Helsestasjonene skal kobles på helsenett og meldinger tas i bruk etter samme mal 
som for PLO. 
  
AP 4: Opplæringspakker og informasjonsmateriell knyttet til bruk av elektronisk meldingsutveksling 
Det skal utarbeides program for opplæring, maler, retningslinjer og brukerveiledning. Vi vil vurdere å benytte 
portalen Helsekompetanse.no i formidling av  maler og veiledninger. 
 
AP5: Opptrapping i Finnmark og Nordland 
Prosjektgruppen vil ta initiativ til å sette i gang kartlegginger og forankringsarbeid i FUNNKe Finnmark og 
Nordland. Disse forprosjektene vil være ledd i det nasjonale meldingsløftet.  
Ansvarlig: Gerd Ersdal, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
 
. 
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4.2 Aktivitetsplan og milepælsbeskrivelse 
  Måned 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 

Leveranser 
 

Møter 
 

             

Prosjektdirektiv Helsedirektoratet              
Informasjonsskriv til regionrådene som 
også inneholder info vedr datafangst/ 
forskning 

Regionrådsmøter              

Sak til Direktørmøte, forankringsarbeid 
Helse Nord RHF 

Direktørmøte 
Helse nord RHF 

             

Søknader tilskudd for 
Hovedsamarbeidskommuner 

              

Finansieringen bekreftet                

Koordinere finansieringssøknader med 
alle kommuner til Difi eller skjønnsmidler 
hos Fylkesmannen 

              

Arbeidspakker 
 

              

AP1:Prosjektledelse               
Regelmessig teamledelse               

Styremøter               
AP2: Oppkobling Helsenett               

Forberde kommunene, vedtak i 
kommunene, Kartlegge status  

              

Iverksette oppkobling               
AP3: Meldinger fase 1               

Fastlegene og kommunene 
forpliktelser/samarbeidsavtaler 

              

Etablere forpliktende samarbeid med 
hovedsamarbeidskommuner  

              

Bredding i Tromsø kommune, inkl 
helsestasjoner 

              

Prioritere bredding i andre  kommuner               
Bredding og Implmentering i prioriterte 

kommuner 
              

AP4: Opplæring               
Lage rutiner, veiledere                

Gjennomføre opplæring lage 
nettbaserte kurs, veiledning, faglige 

nettverk 

              

Opplæring ifht teknisk personell(helse 
Nord IKT) 

              

AP5: Meldinger Fase 2               
Prioritere kommuner               

AP:6 Bredding Finnmark /Nordland               
Møteplasser, prosjekteiere,oppstart, 

kartlegging, forankring 
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5 Organisering  

5.1 Prosjektledelse 
FUNNKe har en tidshorisont for implementering av arbeidspakkene på 2 år, 2010-2011. I løpet av denne perioden skal 
minimum hovedsamarbeidskommunene i UNNs lokalsykehusområde ha implementert elektronisk meldingsutveksling i 
følge hvilke meldinger som er tilgjengelig for stor skala utbredelse.  Graden av utbredelse vil avhenge av finansiering. 
Dersom finansieringen er på plass vil alle 31 kommuner bli involvert.  
 
Prosjektteamet til Funnke vil inkludere ressurser fra ulike organisasjoner, NST, Tromsø kommune, Helse Nord IKT, Norsk 
Helsenett og muligens 1-2 samhandlingskoordinatorer som skal bistå kommunene med kompetanse, oppfølging og 
støtte. I tillegg har prosjektet rådgivere fra NST og administrativ støtte.   
 
Suksessen til FUNNKe baseres seg ikke bare på kunnskaper og kvaliteter hos den enkelte medarbeider, men også på 
hvordan prosjektet ledes.  

5.1.1 Prosjektleder  
Gunn-Hilde Rotvold, NST har prosjektansvar med ansvar for milepæler, tidsfrister og leveranser.  
 
Prosjektleder skal legge til rette for et godt samarbeidsklima og informasjonsutveksling i prosjektet. Det vil bli 
regelmessige prosjektmøter for å sikre framdrift og kvalitet på leveransene. Tydelige roller har blitt identifisert for den 
enkelte prosjektdeltaker og regelmessig rapportering og konsultasjonsmekanismer skal sikre at framdrift og leveranser i 
de ulike arbeidspakkene følges som planlagt.   

5.1.2 Hovedsamarbeidskommunene 
 
Interne koordinatorer fra hovedsamarbeidskommunene vil inngå i FUNNKe prosjektgruppe.  
Hvilke kommuner i Troms som innlemmes i nasjonalt meldingsløft som Hovedsamarbeidskommune avgjøres av 
Helsedirektoratet. I Troms har 3 kommuner søkt; Tromsø, Harstad og Lenvik.   
 
Tromsø Kommune er en av de nasjonale Elin-K pilotene og er en av kommunene som er kommet lengst når det gjelder 
elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorg, legekontor og sykehus.  
 
Lenvik Kommune er Samspillkommune og et kraftsentrum i Modt-Troms regionen. Lenvik har et godt utviklet 
interkommunalt samarbeid med flere av grensekommunene.  
 
Harstad kommune er godt i gang med tilrettelegging og bredding gjennom finansiering via DiFi –midler. 
Kommunen tar et særlig ansvar i Sør-Troms regionen.   
 

5.2 Styringsgruppe 
FUNNKe er både del av det nasjonale medlingsløftet i kommunene og et regionalt forankret prosjekt.  Det er derfor 
vurdert opprettelsen av en regional styringsgruppe for prosjektet.  
 

5.3 Forskning og dokumentasjon 
FUNNKe vil legge til rette for et stort forskningsfelt med gode mulighetene for datafangst innen ulike forskningsområder.  
Hovedakelig vil vi legge til rette for helsetjenesteforskning knyttet til pasientforløp og  for medisinsk forskning knyttet til 
diagnostisering og behandling av pasienter ved bruk av telemedisinske tjenester.  
 
Forskningen knyttet til FUNNKe organiseres som eget prosjekt  med tilhørende finansieringssøknader og koordineres av 
Professor i Medisin Gro Berntsen.     
 
 

5.4  Roller 
Liste over medarbeiderne i prosjektet.  

Name Rolle Organisasjon 

Prosjektgruppa   
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Gunn-Hilde Rotvold  Prosjektleder NST 

Gerd Ersdal  Medisinskfaglig rådgiver NST 

Heidi Åsheim Olsen  Administrativ konsulent NST 

Bente Christensen Rådgiver NST 

Koordinator 

hovedsamarbeidskommune 1 

 Tromsø kommune 

Koordinator 

hovedsamarbeidskommune 2 

 Lenvik kommune 

Koordinator 

hovedsamarbeidskommune 3 

 Harstad kommune 

Samspillkoordnitaor A Samspillkoordinator Nord Troms  regionen 

Samspillkoordinator B,  Samspillkoordinator Midt Troms regionen 

SamspillkoordinatorC Samspillkoordinator Sør Troms regionen 

Samspillkoordinator D Samspillkoordinator Ofoten regionen 

Rådgivere og ressurspersoner   

Gro Berntsen Forskningskoordinator NST 

Heidi Jacobsen Elin-K rådgiver NST 

Astrid Grøtland Prosjektrådgiver NST 

Steinar Pedersen Rådgiver NST 

Line Linstad Avdelingsleder  NST 

Leif Erik Nohr Jurist NST 
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5.5 Risikoanalyse 
Flere faktorer vil kunne påvirke prosjektgjennomføringen. Kommunene er selvstyrte enheter og beslutter selv hvor raskt de vil kunne sette av ressurser til å prioritere 
implementeringen. Vi har satt opp noen kritiske punkter som vi har beredskap for i gjennomføringen av prosjektet.  
  

 

Potensiell risiko Sannsynlighe
t 

Betydning Tiltaksplan 
 

Tap av eller mangel på 
tilgang til nøkkelpersoner 

Lav Høy I tilfelle nøkkelpersoner i prosjektet forvinner vil andre kvalifiserte personer fra NST ta over.  
 
Ledere ved UNN/NST eller kommunene vil også være ansvarlig for at arbeidet utføres og at der finns 
dedikerte ressurspersoner til en hver tid.  

Kommunene mangler 
personell og tid til å 
gjennomføre endringene 

Medium Høy Prosjektteamet vil utarbeide forslag til avtale mellom prosjektet og den enkelte kommune.  På denne måten 
vil den enkelte kommune forplikte seg i forhold til oppsatte milepæler i gjennomføringen.  

Kostnadskrevende 
oppgraderinger av 
journalsystemer og 
nettkapasitet 

Medium Høy I avtalen mellom FUNNKe prosjektet og kommunene må kommunene forplikter seg til å oppgradere sine 
interne systemer og infrastruktur slik at elektronisk meldingsutveksling er mulig. 

Økonomiske rammer i 
prosjektet blir mindre enn 
antatt 

Medium Høy Prosjektet planlegges gjennomført i hele UNNs lokalsykehusområde men må justere ambisjonene i tråd 
med rammen for finansiering.  
 
Prosjektet har identifisert noen hovedsamarbeidskommuner som vil bli prioritert i implementeringen.  
 
Kommuner som ikke har oppgradert sine journalsystem, kommunikasjonsplattform eller nettkapasitet vil bli 
nedprioritert dersom de økonomiske rammene for prosjektet begrenser utbredelsen. Prosjektet vil kunne bli 
forskjøvet i tid og nye finansieringskilder må søkes. 

Manglende oppslutning om 
FUNNKe  

Lav Høy Gjennomføre implementeringsprosessen på en systematisk og kvalitativt god måte. Kommunene skal 
involveres i størst mulig grad.  
 
Synliggjør resultater underveis for å opprettholde oppmerksomhet og motivasjon. 
Etablere egen webside til prosjektet.  
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6 Budsjett 

Kommentarer til budsjettet: 
1. Budsjettet har ikke tatt høyde for driftstilskudd til kommunene. Samspillkommunene har tidligere fått tilskudd 

fra HDir og vi forventer driftstilskudd på samme nivå som samarbeidskommunene i de andre regionene mottar.  
2. Vi har kun stipulert kostnader knyttet til Norsk Helsenett men dette beløpet er et usikkert tall.  

     

FUNNKe - Fastleger, UNN, Kommuner- elektronisk samhandling           

          

Budsjett i hele 1000   2010     2011     Alle år 

Budsjett    Årsverk % 
Egen-
innsats 

Søkes 
finansiert Årsverk % 

Egen-
innsats 

Søkes 
finansiert Totalt Hdir

Stillinger (inkl. sosiale utgifter) Navn og organisasjon         

Prosjektledelse og koordinering           

Prosjektleder Gunn-Hilde Rotvold, NST 0,60  445 0,60  445 890

Medisinskfagling rådgiver Gerd Ersdal, NST 0,50  495 0,50  495 990

Administrativ konsulent Heidi Åsheim-Olsen, NST 0,30  175 0,30  175 350

Elin-K rådgiver Heidi Jacobsen, NST 0,10 60  0,10 60  0

Prosjektrådgiver Astrid Grøttland, NST 0,10 60  0,10 60  0

Senior rådgiver Steinar Pedersen, NST 0,10 110  0,10 110  0

Rådgiver Bente Christensen, NST 0,10 80  0,10 80  0

Avdelingsleder / styringsgruppe Line Linstad, NST 0,10 80  0,10 80  0

Forskningskoordinator Gro Berntsen, NST 0,10 100  0,10 100  0

Oppkobling, meldingsutveksling, 
opplæring i Fase 1 og Fase 2           

IKT faglig rådgiver 
Ingebjørg Riise, Tromsø 
kommune 0,10 65  0,10 65  0

Samhandlingskoordinator  Gro Wangensteen, UNN 1,00 300 300 1,00 300 300 600

Samhandlingskoordinator A Tromsø og Omegn region 1,00  600 1,00  600 1200

Samhandlingskoordinator B  Midt- Troms regionen 0,30  180 0,30  180 360

Samhandlingskoordinator C Sør-Troms regionen 0,30  180 0,30  180 360

Samhandlingskoordinator D Nord-Troms regionen 0,30  180 0,30  180 360

Samhandlingskoordinator E Ofoten regionen 0,30  180 0,30  180 360

IKT faglig rådgiver  Helse Nord IKT 0,50 400  0,50 400  0

IKT faglig rådgiver  Norsk Helsenett 0,50 400  0,50 400  0
Driftsutgifter / reiser og 
møtevirksomhet          0

Reiser og møtevirksomhet Dagsmøter, seminarer   100    100 200

Utstyr IKT utstyr   25    25 50

Total   6,30 1655 2860 6,30 1655 2860 5720
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3. Kostnader knyttet til innsats fra Helse nord IKT er også et usikkert tall. Det er foreløpig  ikke avklart hvem 
som finansierer denne innsatsen.   
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