Ekstraordinært møte i NUIT
1. april 2020

Oppdrag fra HOD
 Det kommer mange innspill til digitale løsninger som skal bidra til å
begrense smitten og effektiv informasjon og pasientbehandling
 Alle slike henvendelser samles hos Direktoratet for e-helse
 Innspillene registres, systematiseres og kategoriseres
 Innspillene formidles videre for nærmere vurdering til FHI,
Helsedirektoratet, NHN eller andre hvis det er relevant
 Det er et mål å sende et svar til alle som har gitt innspill så de vet at det er
mottatt og hvem som behandler det videre
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Antall innmeldte forslag til Korona-tiltak 30/3 11:00
Formål
Infeksjonsovervåking
Video
Samhandling mellom helseaktører
Generell informasjon til innbyggere
Smittesporing
Rekruttering og mobilisering
Avstandsoppfølging
Vurdering av helsetilstand
Annet
Infeksjonsforebygging (Utstyrssterilisering,
Hygienehåndtering, Isolasjonshåndtering)
Individuelt tilpasset informasjon til innbyggere
Teknologiforvaltning
Administrasjon av helsehjelp
Forebyggende folkehelsearbeid
Utdanning av helsepersonell
Behov
Styring og rapportering
Prøveresultatrapportering
Pasient- og pårørendeopplæring
Totalsum

Totalt

54
25
18
18
14
12
10
10
7
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1
207

Side 3

Prioriterings- og
beslutnings-styre

HOD

Beslutte hvilke
foreslåtte tiltak som skal
gjennomføres

#Anbefalt

Anbefaler hvilke tiltak
som skal gjennomføres

Ansvarlig etat

#Ikke
aktuell

#Aktuell

Vurdere forslag

#Mottatt

Nasjonal
porteføljekontor

#Gjennomføres

Registrere og
kategorisere
forslag til tiltak

Utrede tiltak som
dekker samme
behov

Gjennomføre tiltak

#Avsluttet gjennomført

#Ikke
aktuell

Tilbakemelding til
forslagsstiller om
ikke aktuelle tiltak

#Avsluttet ikke aktuell
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Kriterier i vurdering og prioriteringsfasene
 Tiltakene skal direkte understøtte arbeidet med Korona-krisen
 Gevinster til innbyggere
 Helsearbeidere
 Myndigheter






Skal kunne gjennomføres i 2020 og gi gevinster i 2020
Gjennomførbarhet av tiltaket er høyt
Overlapper ikke med andre tiltak som er i gang eller i produksjon
Det er en fordel at tiltaket er i tråd med strategisk målbilde
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Eier og beslutningsstruktur for tiltak
Formålskategori

Eier

Repr E-helse

Repr. Hdir

Repr. FHI

Repr. NHN

Administrasjon av helsehjelp / EPJ

E-helse Per Ludvig Skjerven

Thore Thomassen

Merete Lassen/Gabrielle
Gurrich Kristensen

Avstandsoppfølging
Video
Forebyggende folkehelsearbeid

E-helse Thor Steffensen
E-helse Per Ludvig Skjerven
Hdir Jon-Torgeir Lunke

Siw Helene Myhrer
Siw Helene Myhrer
Øystein Tveite

Merete Lassen
Merete Lassen
Ole Kristian Losvik
Henning Aarseth/Julie Lochner
Ole Kristian Losvik

Generell informasjon til innbyggere
Hdir
Individuelt tilpasset informasjon til innbyggere Hdir

Inger Anette Finrud
Inger Anette Finrud

Øystein Tveite
Øystein Tveite

Infeksjonsforebygging (Utstyrssterilisering,
Hygienehåndtering, Isolasjonshåndtering)
Infeksjonsovervåking
Informasjon og opplæring til helsepersonell

FHI
FHI
Hdir

Jon-Torgeir Lunke
Inger Anette Finrud
Jon Torgeir Lunke

Jo Winding Harbitz
Jo Winding Harbitz
Kari Anette Os

Pasient- og pårørendeopplæring
Prøveresultatrapportering
Rekruttering og mobilisering

Hdir
FHI
Hdir

Inger Anette Finrud
Hallvard Lærum
Jon Torgeir Lunke

Kari Anette Os
Jo Winding Harbitz
Eva Bjerkmann

Samhandling mellom helseaktører
Smittesporing
Styring og rapportering
Teknologiforvaltning

E-helse Henrik Linnestad
FHI
Inga Nordberg
Hdir Taran Borge
E-helse Henrik Linnestad

Øystein Tveite
Jo Winding Harbitz
Olav Isak Sjøflot
Thore Thomassen

Vurdering av helsetilstand

Hdir

Siw Helene Myhrer

Jon-Torgeir Lunke

Roger Schäffer
Roger Schäffer

Ole Kristian Losvik
Ole Kristian Losvik

Roger Schäffer

Ole Kristian Losvik
Ole Kristian Losvik

Roger Schäffer

Berit Markestad
Ole Kristian Losvik
Anders Ravik
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Valg av formålskategorier
 For å kategorisere formål har vi valgt å
benytte «Kapabilitetsmodell for
virksomheter som yter helsehjelp, som
er», som er utarbeidet av Nasjonal IKT
(lenke)
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Utredningsfasen: Underlag til prioritering
 Tiltak som skal løse de samme behovene skal vurderes samlet ved å besvare de 6
spørsmålene i utredningsinstruksen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
Hvilke tiltak er relevante?
Er det noen prinsipielle avklaringer? Juridiske, arkitektur
Hva er de positive og negative virkningene?
Hvilke tiltak anbefales og hvorfor?
Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
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Retningslinjer for anskaffelser i krisesituasjon
NHN Anskaffelser

 Overordnet prinsipp:
 Konkurranse så langt mulig
 Eksisterende avtaler skal benyttes der de dekker behovet, inkl. lovlige endringer
 Unntak:
 Ingen eksisterende avtale kan dekke behovet (inkl. fellesavtaler)
 Eksisterende leverandør kan ikke levere i h.h.t. avtalen
 Forutsetninger for å bruke unntaksbestemmelser i krisesituasjon:
 Kun knyttet til den aktuelle krisesituasjonen
 Kun det som er strengt nødvendig i den aktuelle krisesituasjonen (proporsjonalitetshensyn)
 Tiltak ny anskaffelse:
 Konkurranse med kortere minimumsfrist for tilbud (hasteprosedyre)
 Konkurranse med forhandlet prosedyre uten kunngjøring (uten minimumsfrist)
 Anskaffelse uten konkurranse
 Tiltak pågående anskaffelse for å sikre konkurranse og gjennomføring:
 Kunngjøring av forlenget tilbudsfrist
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Rutiner for anskaffelser i krisesituasjon forts.
NHN Anskaffelser

 Kjøp av verdi under 100.000,- ex. mva. (ikke omfattet av anskaffelsesregelverket)



Virksomheten kan selv gjennomføre anskaffelsen, ev. ved direktekjøp fra aktuell leverandør (ikke dele opp anskaffelsen for å komme unna
anskaffelsesregelverket)
Dokumenteres i h.h.t. økonomiregelverket

 Kjøp av verdi mellom 100.000,- og 1,3 MNOK ex. mva. (forskrift om offentlige anskaffelser del I)



NHN bistår i gjennomføring av konkurranse i h.h.t. tjenesteavtalen
Virksomheten kan selv gjennomføre direktekjøp av nødvendig utstyr og tjenester knyttet til håndtering av krisesituasjonen
- Ta gjerne kontakt med NHN Anskaffelser før oppstart for rask avklaring og råd om gjennomføring
- Kontakt aktuell(e) leverandør(er), beskriv krav/behov og be om skriftlig tilbud
- Vurder mottatte tilbud
- Inngå skriftlig avtale med nødvendig varighet og omfang p.g.a. krisesituasjonen.
- Dokumenteres i protokoll med hjemmel/begrunnelse for unntak

 Kjøp av verdi over 1,3 MNOK ex. mva. (forskrift om offentlige anskaffelser del III)



NHN bistår i gjennomføring av konkurranse i h.h.t. tjenesteavtalen
Ta kontakt med NHN Anskaffelser før direktekjøp for avklaring av hjemmel og råd om gjennomføring av anskaffelsen
- Alternative hjemler:






Alt 1: FOA § 28-1 e) – Lovlig endring i eksisterende kontrakt (innhold, omfang, varighet)
Alt 2: FOA § 20-2 (3) og 20-3 (5) – Åpen/begrenset anbudskonkurranse. Hasteprosedyre med forkortet tilbudsfrist
Alt 3: FOA §13-3 e) – Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Henvendelse direkte til leverandører. Ingen fastsatt tilbudsfrist
Alt 4: FOA §13-4 a) – Anskaffelse uten konkurranse («Direktekjøp»). Kan kun benyttes dersom det er umulig å gjennomføre konkurranse etter § 13 eller § 20
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Status pågående nasjonale program
 Program for kodeverk og terminologi
 I henhold til planen, men noen avvik.

 Helsedataprogrammet

 Arbeidet pågår i henhold til plan, men to av oppdragene har noe utsatt frist.

 Legemiddelprogrammet

 Programmet er under replanlegging.

 MF Helse

 Korona-situasjonen vil påvirke fremdriften i programmet, særlig knyttet til innføringsaktiviteter. Man
kan bli inntil seks måneder forsinket grunnet Korona-situasjonen.
 eDår (Elektronisk innmelding av dødsårsaker) fremskyndes p.g.a. Korona-situasjonen

 Akson

 Går i henhold til planen
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