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Vedlegg 02

Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT

Statusrapporten viser status i forhold til siste vedtatte prosjektplan for det igangsatte tiltaket.
Der prosjektet er et nasjonalt koordineringsprosjekt, er det statusen på koordineringsprosjektet
som vises, ikke de lokale prosjektene. I den grad koordineringsprosjektets fremdrift forsinkes av de
lokale prosjektene, tas dette med
Oversikt over alle tiltak med status grønn, gul, rød eller blank
• Grønn
– prosjektet går etter plan
• Gul
– mindre avvik fra plan, ikke kritisk
• Rød
– store avvik fra plan, kritisk
• Blank
– ikke igangsatt eller videreført aktivitet
• ;
– tiltaket ferdigstilt
• *
– tiltaket har endret status siden forrige rapportering

Tiltak med status ”rød” vil bli rapportert i mer detalj.
Status ”gul” vil i tvilstilfeller rapporteres i mer detalj.
Tiltak med status ”grønn” vil kun bli gitt en overordnet status
.
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Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT
Forklaring til hvordan statusrapportens felter skal brukes:
Navn

Navnet på tiltaket

Eier
Status
Avgrensing og
innhold
Status Ressurser

Eieren av tiltaket. Hvis det er flere eiere på et tiltak listes disse
Er prosjektets omfang klart? Har prosjektet tydelige definerte leveranser og klar prosjektplan?
Er det uklarheter i forholdet til andre initiativer?

Status Fremdrift

Har prosjektet sikret tilstrekkelige økonomiske, personellmessige og andre nødvendige
resurser for å kunne ferdigstille avtalte leveranser i henhold til framdrift definert i
prosjektplan?
Er framdriften i prosjektet tilfredsstillende? Ferdigstilles avtalte leveranser innen datoene
definert i milepælsplanen?

Status Eksterne
avhengigheter

Er det eksterne avhengigheter som begrenser prosjektets framdrift? Dette kan være
avhengighet til leverandører, manglende avklaringer fra eierne eller fagansvarlige

Neste Milepæl

Sett inn dato for frist for ferdigstilling av neste milepæl, og en meget kort beskrivelse av
denne

Sluttdato ihht plan Når er prosjektet planlagt ferdigstilt?
Endring i status? Sett inn ja eller nei
Prosjektleders
Er det særlige risikoområder styringsgruppen bør være oppmerksomme på?
risikovurdering
Kommentarer

Punktvis/ stikkordsmessig informasjon som gir styringsgruppen en kort innføring i prosjektets
fokus i perioden
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Satsningsområde 1: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag
og definerte fellestjenester
TILTAK

15.5
Folkeregisteret i
helsenettet

PROSJEKT
EIER(E)

Norsk
Helsenett

STATUS

Avgrensing og
innhold
Ressurser

Fremdrift

Ekstern
avhengighet

NESTE
MILEPÆL

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

Godkjenning av
prosjektmandat

Ikke klarlagt.

ENDRING I PROSJEKTLEDERS
STATUS
RISIKOVURDERING
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT
Ja

Videre framdrift
avhenger av utvidet
tillatelse til distribusjon ,
samt vilje og evne til å
gjennomføre
nødvendige omlegginger
i RHFene i henhold til
Skattedirektoratets
formål med tillatelse for
distribusjon av
folkeregisterdata til
Norsk Helsenett.

KOMMENTARER

•Permanent tillatelse til distribusjon av
folkeregisterdata til spesialisthelsetjenesten
tildelt Norsk Helsenett 12. mars 2009
•Prosessen med å få på plass tilstrekkelige
tillatelser mht til felter og aktører pågår i regi
av HOD.
•Det tas sikte på å gjennomføre et møte med
referansegruppen i slutten av april med
spesielt fokus på formål
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Satsningsområde 2: EPJ – Dokumentasjons-, prosess-, og
planverktøy
TILTAK

27 Forprosjekt for
nasjonal
definisjonskatalog
for kliniske
variabler i
elektronisk
pasientjournal og
tilknyttede
fagsystemer
(Forprosjekt
definisjonskatalog)

PROSJEKT
EIER(E)

Nasjonal IKT

STATUS

Avgrensing og
innhold
Ressurser

Fremdrift

Ekstern
avhengighet

NESTE
MILEPÆL

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

Arbgrpmøte
16. april

1/5

ENDRING I PROSJEKTLEDERS
STATUS
RISIKOVURDERING
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT
Ja

Ingen særskilte
risikomomenter
identifisert foreløpig

KOMMENTARER

Fremdrift:
Utkast til rapport planlagt sendt på
høring før påske, men utsettes til
medio april for å få inn nødvendig
materiale i rapporten.
Sluttdato står til 1/5. Siste planlagte
arbeidsgruppemøte er 6/5, så
realistisk sluttdato er 1/6.
Ekstern avhengighet:
Notat vedrørende
implementeringskostnader sendes ut
til leverandører etter
arbeidsgruppemøtet 16. april.
Resultatet avhenger av hvordan
leverandører forholder seg til notatet
fra arbeidsgruppen.
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Satsningsområde 4: Meldingsutveksling
TILTAK

5.3 Etablering av
test og
godkjenningsordning

PROSJEKT
EIER(E)

Helsedir

STATUS

Avgrensing
og innhold
Ressurser
Fremdrift
Ekstern
avhengighet

NESTE
MILEPÆL

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

ENDRING I PROSJEKTLEDERS
STATUS
RISIKOVURDERING
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT

Prosjektet Løpende Nei
er i drifts
tjeneste
fasen

KOMMENTARER

• 11 nye godkjenninger gjennomført i
2009
• 11 under godkjenning (sendt inn i 2009)
• 18 fortsatt under godkjenning (sendt inn
i 2008)
• 5 leverandører godkjent for ebXML
interoperabilitetstest
• Akseptansetester oppdateres i forhold
til Nasjonalt Meldingsløft
• Alle XML-meldinger kan bli validert på
testserver
• 1 system er godkjent for forløpstesting
• Forløpstester knyttet til Nasjonalt
Meldingsløft er planlagt utarbeidet
• Felles test av ebXML er planlagt med
aktuelle leverandører
• Tjenesten Meldingshjelp er mye
benyttet
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Satsningsområde 4: Meldingsutveksling
TILTAK

PROSJEKT
EIER(E)

5.9 Elin-k
NSF
prosjektet
KS
Hovedprosjekt
fase 2:
Informasjonsutveksling mellom
kommuner og
sykehus

STATUS

Avgrensing
og innhold
Ressurser
Fremdrift

NESTE
MILEPÆL

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

ENDRING I
STATUS
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT

Sluttdato nei
for ELIN-k
fase 2 er
Når
justert fra
utvikling i
leverandør- 01.04.2009
til
systemene
31.12.2009
er
gjennomført

Ekstern
avhengighet
.

PROSJEKTLEDERS
RISIKOVURDERING

•Leverandørenes

prioritering av de
ulike prosjekt og
kapasitet til
utvikling er en
utfordring. ELIN-k
er særlig sårbar
mht til at alle 5
leverandørene må
forholde seg stramt
til samme
fremdriftsplan for å
kunne sikre
fullverdig test og
pilotering av
løsningene.

KOMMENTARER

DIPS har levert deler av meldingene for
fase 2 i mars. Og har nye leveranser i
Juni.
PLO-leverandørene Visma og Acos har
også levert deler av leveransen for fase 2
slik at pilotering kan starte opp.
Pilotkommunene/-sykehus Tromsø/UNN
og Stavanger/SUS er i gang med testing
av løsningene.
___________
Siemens har meldt at de kommer med
deler av leveransen i mai /juni. Og resten
høst 09.
Trondheim kommune og St.Olavs
hospital: planlegger oppstart pilot i juni. Ev
tidlig høst.
___________
Det gjennomføres telefonmøter med
leverandørene og pilotene hver 14. dag
for å sikre best mulig og samtidig fremdrift
hos alle aktører.
___________
Det arbeides med knytte et 4.
pilotsykehus/-kommune til ELIN-k fase 2
SE VEDLAGT
• status utvikling og
• Oppstart test/pilotering av løsninger.
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Satsningsområde 4: Meldingsutveksling
TILTAK

PROSJEKT
EIER(E)

5.9 Elin-k
NSF
prosjektet
KS
Hovedprosjekt
fase 2:
Informasjonsutveksling mellom
kommuner og
sykehus

STATUS

Avgrensing
og innhold
Ressurser
Fremdrift
Ekstern
avhengighet

NESTE
MILEPÆL

For pilotene:
Når faglige
veiledninger
til
meldingene
er utviklet
Når det er
gjennomført
opplæring i
de ulike
løsningene

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

ENDRING I
STATUS
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT

Se over

nei

PROSJEKTLEDERS
RISIKOVURDERING

KOMMENTARER

Tilrettelegging for
nye elektroniske
samhandlingsløsning
er vil kreve
omlegging av
arbeidsrutiner og
andre
organisatoriske tiltak
både på kommuneog sykehussiden.
Det er en kritisk
suksessfaktor for
ELIN-k at nettopp
planlegging,
tilrettelegging av nye
arbeidsmetoder og
test/utprøving blir
gjort på en kvalitativ
god måte, og så
effektivt som mulig i
forhold til tiden
prosjektet har til
disposisjon.

Helsedirektoratet bevilget ekstra midler
til opprettelse av
samhandlingskoordinatorstilling i
tilknytning til pilotkommune/-sykehus.
•Egen avtale er inngått mellom ELIN-k
og pilotaktørene i forbindelse med
tildeling av midler til stillingen.
•Alle 3 pilotsteder har ansatt sam.h.
koordinator.
•(Det er satt av midler til
samhandlingskoordinatorstilling til en ev
4. Pilotkommune/-sykehus)
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Status utvikling ELIN-k fase (1) og 2 pr 31.03.09
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Satsningsområde 4: Meldingsutveksling
TILTAK

25 Etablering
samhandling
rehabilitering/
habilitering
(Pilotprosjekt)

PROSJEKT
EIER(E)

STATUS

NESTE
MILEPÆL

Nasjonal
IKT

Scope

Vi er nå i
Se
Ja – se Prosjektet bør
M6
komment kommenta forlenges til
Pilotering
ar
r
01.12.09.
Neste
.
milepæl
er
M7
Piloten
gjennomf
ørt.

Resurser
Fremdrift
Ekstern
avhengighet

SLUTT DATO
IHHT
PLAN

ENDRING I
STATUS
SIDEN
FORRIGE
RAPPORT

PROSJEKTLEDERS
RISIKOVURDERING

KOMMENTARER

De forutsetninger som burde vært
tilstede siste året har ikke vært der, men
er der nå. Prosjektet har derfor brukt de
tildelte ressurser da det ikke har vært
mulig å få på plass avtale om leveranser.
Nå har leverandørene vilje og kapasitet
til å gjennomføre dette.
Prosjektleders anbefaling videre er at
elektronisk samhandling må på plass.
Siden forutsetningene nå er tilstede,
anbefaler jeg at prosjektet forlenges
parallelt med det Nasjonale meldingsløft.
De resurser som er tildelt prosjektet
videreføres . Leveranser vil være
01.10.2009 og endelig rapport
01.12.2009.
Prosjektleder ber om at NIKT tar stilling
til dette slik at prosjektet kan nå de mål
som er satt, selv om det er senere enn
planlagt. Den formelle pilotperioden
avsluttes 01.04.2009 og rapport bil iht.
plan levere 6 uker etter dette.
Ved forlengelse av prosjektet vil
rapporten bli utsatt iht. ovennevnte

