Status selvbetjening og
ny rekvisisjonspraksis
– reiser med rekvisisjon

Informasjon

Tiltak

Tiltaksleder

Periode

Selvbetjening – «bestille»

David Låås

Uke 22 – 33

Status milepæler

Status økonomi



ID

Beskrivelse av milepæler

Planlagt ferdig

Levert

Budsjett

Kommentar

MP1

Behovskartlegging og analyse

31.03.22

31.03.22

Totalbudsjett for tiltaket: 6,6 MNOK inkl. mva.

MP2

Spesifisering og løsningsdesign

30.04.22

29.04.22

MP3

Utvikling og test

30.11.22

Status økonomi er per utgangen av juli 2022.
Underforbruk i forhold til periodisert budsjett.
Forventer at tiltaket totalt sett ender opp under
budsjett.

MP4

Oppstart pilotering av løsning

Q1 23

MP5

Utrulling nasjonalt

Q2 23

Periodisering
Kostnader så langt:
Plan/budsjett
1 875 000

Virkelig
1 015 000

Avvik
- 860 000

Status fremdrift



Hva er gjort siden forrige rapportering?

Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?

•
•
•
•
•

Fortsatt arbeidet med MP3 «Utvikling og test».
API med informasjonselementer beskrevet og utvikling startet.
Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no)
Møte med kompetansegruppe PRK den 30.5 og 16.6 (innspill til oppdaterte
skisser for helsenorge.no).
Møte med arbeidsgruppen den 13.6 (gjennomgang av oppdaterte skisser).

•
•
•
•

Fortsette arbeidet med MP3 «Utvikling og test»
Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no).
Jevnlig møter med kompetansegruppe PRK, arbeidsgruppe og
brukerutvalg.
Fellesmøte den 28.9 for ny rekvisisjonspraksis
(attesteringsløsning, veileder, selvbetjening og kontrollstrategi).

Risiko/avhengigheter
Risiko:
• Sannsynlighet for kostavvik vurderes som
medium. Mulig underforbruk som følge av lavere
ressurstilgang hos NHN enn budsjettert.
• Sannsynlighet for kvalitetsavvik vurderes som lav.
• Sannsynlighet for fremdriftsavvik vurderes som
medium og medium konsekvens for MP4 og MP5
grunnet avhengigheter.
Avhengigheter:
• Det må gjennomføres en felles pilot for ny
rekvisisjonspraksis som piloterer
selvbetjeningsløsning, attesteringsløsning i Nissy
og kontrollstrategi m.fl.
• Oppstart av pilot forutsetter at det etableres en
kontrollstrategi for ny rekvisisjonspraksis.

Informasjon

Tiltak

Tiltaksleder

Periode

Ny rekvisisjonspraksis – retningslinjer for attestasjon, informasjon og opplæringsaktiviteter

Hilde Holt

Uke 21-34 (-22)

Status milepæler
ID

Beskrivelse av milepæler

Planlagt ferdig

Levert

MP1

Etablere arbeidsgruppe

April 22

April 22

MP2

Utarbeide en detaljert plan for gjennomføring

April 22

April 22

MP3

Utarbeide retningslinjer for attestasjon og videreutvikle
rekvirentveileder

Desember 22

MP4

Synliggjøre behov for teknisk utvikling i NISSY

Desember 22

MP5

Utarbeide nasjonalt informasjons- og
opplæringsmateriell

Desember 22

Status økonomi



Budsjett

Kommentar

Totalbudsjett for tiltaket: 3.5 MNOK
Periodisering
Kostnader så langt:
I henhold til plan

Status fremdrift



Hva er gjort siden forrige rapportering?

Hva planlegges gjennomført frem til neste
rapportering?

•
•
•

•
•
•
•

Gjennomført 4 møter med arbeidsgruppen
Gjennomført 2 møter med hver av kompetansegruppene
Arbeidet med utkast til attestasjonsløsning og oppdatert rekvirentveileder, det arbeides kontinuerlig med å
detaljere og innhente innspill til hvordan løsningen skal bli. Det er utarbeidet skisser/prototyp av
attestasjonsløsning.
Holder dialog med systemeier i NISSY om behov for teknisk utvikling
Orientert om arbeidet i USF
Sendt ut utkast til attestasjonsløsning til de regionale ledernettverkene for en første innspillsrunde
Deltatt og presentert utkast i regionale ledernettverk på forespørsel

•
•
•

•

•
•

Gjennomføre møter med arbeidsgruppen
Gjennomføre møter med
kompetansegruppene
Orientere og presentere arbeidet i
kompetansegruppe og arbeidsgruppe for
selvbetjening, USF og ledergruppen
Sende ut forslag til endringer i
rekvirentveileder og attestasjonsløsning på
bred høring til regionale brukerutvalg,
regionale ledernettverk og
behandlerorganisasjoner
Fortsette dialog om utviklingsbehov i NISSY i
tråd med ønsker til løsningen
Komme i gang med selve utarbeidelsen av
informasjon og opplæringsmateriell

Risiko/avhengigheter
•

•

Holder kontakt med tiltakseiere
kontrollstrategi og
selvbetjeningsløsning for å være
oppmerksom på grenseganger og
avhengigheter
Utvikling av og mulighetene i NISSY
kan påvirke løsningen

