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o Hva er Helseplattformen?
• Kommuner/fastleger?

• Brukermedvirkning?

• Hvorfor skal ikke hele landet bli med?

• Hvordan går det egentlig? For i avisa leser vi at…

o Hva ønsker helseforetakene å oppnå med Helseplattformen?
• Gevinstmål vedtatt i alle HF og i styret i det regionale HF

o Hvordan blir Helseplattformen for pasienter og pårørende?
• Pasientportalen «HelsaMi»

Agenda



Helseplattformen???



o https://www.youtube.com/watch?v=kLecoirHusA

o For å gi deg god helsehjelp, 
må helsepersonell ha informasjon om pasienten

o I dag lagres dette i ulike systemer 
– på helsestasjon, hos fastlege eller på sykehuset

o Det brukes ulike journalsystem, og disse «snakker» ikke alltid 
særlig godt sammen

o Helseplattformen lager derfor et felles journalsystem for hele 
helsetjenesten 
og en pasientportal for alle i Midt-Norge

Felles pasientjournal for hele Midt-Norge fra 2022

https://www.youtube.com/watch?v=kLecoirHusA


Én journal – én plattform i Midt-Norge
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HELSEFORETAK
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KOMMUNER3

ca. 750
FASTLEGER

ANDRE 

OPSJONS-

AKTØRER

FELLES 

INNFØRINGS-

PROSJEKT

• Visjonen: Én innbygger – én journal
• Et stort samhandlingsprosjekt
• Alle data på ett sted
• Største IT-prosjekt nord for Dovre



PD1

ST. OLAVS 
HOSPITAL

TRONDHEIM 
KOMMUNE

3 FASTLEGEKONTOR

PD2

HELSE NORD-
TRØNDELAG

8 KOMMUNER I 
TRØNDELAG

FASTLEGER 
I TRØNDELAG

PD3

HELSE 
MØRE OG 
ROMSDAL

10 KOMMUNER I 
MØRE OG 
ROMSDAL

FASTLEGER I 
MØRE OG ROMSDAL

+ 6 md.

30 KOMMUNER I 
TRØNDELAG

FASTLEGER

Første «bølge»

+ 6 md.

17 KOMMUNER I 
MØRE OG 
ROMSDAL

FASTLEGER

Andre «bølge»

Avtalespesialister, avtalefysioterapeuter og andre private aktører 

Feilretting og 
justering

Forberedelse 

Opplæring

PD: Partial Delivery 
(delleveranse). 
Løsning settes i 
produksjon

Overordnet innføringsplan for Helseplattformen

Ca 6 md.



Alle data på ett sted, oppdatert i sann tid

Rett informasjon
til rett person
til rett tid

Tilgang etter tjenstlig behov

Tilgang for pasienten



ANSKAFFELSESPROSJEKT
(2015-2019)

Kravspesifikasjon

Dialog, tilbud og evaluering

INNFØRINGSPROSJEKT
(2019-2023)

FORPROSJEKT
(2013-2015)

Design, bygging, test, 
opplæring, produksjonssetting

Kontraktsignering

Langvarig arbeid - omfattende involvering av helsepersonell



Bruker-
eksperter

Helseplattformens 
Brukerpanel 

Brukerutvalg og 
organisasjoner

Innbygger-

dialog

Pasient og innbygger i Helseplattformen – med på ekte!

Brukereksperter deltar 
i faglig beslutningsstruktur



Hvordan går arbeidet???

Adresseavisa 28.januar 2022:

93 dager før gigantisk IT-system innføres på St. Olav er det 

«fortsatt ikke av en kvalitet som oppfattes som forsvarlig»

Kort tid før St. Olavs hospital skal innføre det 
prestisjetunge milliardprosjektet Helseplattformen, 
gjenstår fortsatt mye før løsningen er god nok til å tas i 
bruk. Sykehuset går likevel videre med planene.



Spesifikasjon
Bygging av 

løsning
Testfase Opplæring

Utrulling og 
«go-live»

Justeringer 
og nye 

innføringer 

o Arbeidsprosesser bygd inn i løsningen

o Teknisk plattform er oppe og stabil

o Lab-systemet har vært i drift siden mars 2020

o Sentrale integrasjoner på plass

o Omfattende forberedelser i organisasjonene

o Første opplæringsaktiviteter i gang

Overordnet status: vi er i testfasen og i rute til 30.04.2022



Epics Lab-modul Beaker er i drift ved 
o St.Olavs hospital (mars 2020)
o Helse Nord-Trøndelag (februar 2021)
o Helse Møre og Romsdal (februar 2021)
Helseplattformen har ansvar for drift og 
videreutvikling av Lab-løsningen.

Det nye verktøyet har gjort det mulig å 
analysere flere prøver på kortere tid, og gitt 
økt kapasitet for Korona-testing.

Epic er i drift i Midt-Norge med LAB-modulen



Mer om arbeidet med 
kommuner og fastleger



Status for kommunene og Helseplattformen – 4. kvartal 2021

38 / 66
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HAR POLITISK VEDTATT INNFØRING AV 
HELSEPLATTFORMEN
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Møter med fastlegekontorene

Æ må unnskylde det 

nordnorske språket, men 

det her blir jo steikanes 

bra!

Tusen takk for en flott 

introduksjon og demonstrasjon! 

Dette var virkelig «balsam for 

sjela for frynsete» fastlegesjeler 

 Ser og hører (og visste på 

forhånd) at systemet ikke er 

ferdig, men vi er alle som deltok 

fra vår kant meget positivt 

overrasket!

Agenda for møtene

• Introduksjon av Helseplattformen

• Status Helseplattformen

• Visning av løsningen enten ved hjelp av demo-
videoer eller live-visninger.

• Spørsmål om løsningen

At dere kan stille 

med fire leger, 

var helt supert!



Hvorfor bare i Midt-Norge??



Journaler, støttesystemer og nasjonale tjenester

Program for digital samhandling: Bedre utveksling av informasjon mellom systemene

Kjernejournal: helseregister med viktig informasjon om din helse, tilgjengelig bare for helsepersonell. 

Helsenorge.no: informasjonssider og selvbetjeningsløsninger for innbygger med innhold fra flere aktører

E-resept, legemiddelliste, felles språk og kodeverk: tjenester under utvikling

Nasjonale register: pålagt rapportering til mer enn 50 medisinske register og kvalitetsregister

Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Vest har samme journalsystem.

Ulike fagsystemer og administrative system.

Helse Midt erstatter flere eldre løsninger med Helseplattformen.

Ulike systemer 

for legevakt, sykehjem og helsestasjon

Flere ulike systemerFASTLEGER Helseplattformen:

Ett felles system

Én felles database

Sykehus, kommune, 

fastlege og pasient

KOMMUNER

SYKEHUS

MIDT-NORGEHELSETJENESTEN I NORGE BRUKER MANGE ULIKE JOURNAL- OG FAGSYSTEM

FELLES NASJONALE TJENESTER



Hva er det så vi har kjøpt?



Inneliggende

Poliklinikk og fastlege

Folkehelse og 
analyseverktøy 

Virksomhetsstyring
Pasientportal

Interoperabilitet

Mobile enheter

Kommunehelsetjeneste
Psykisk helsevern

Telemedisin

Forskning og 
utdanning

Spesialområder



Hva vil vi oppnå med 
Helseplattformen?



Gevinstmålene er identifisert gjennom bred involvering

Identifisering 
av 

gevinstmål

Ledere

Fagmiljøer
Bruker-
representanter

Over 28 workshops 
med over 350 helsearbeidere 
fordelt på fagledere, fageksperter 
og brukerrepresentanter



Gevinstmål for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten

Brukervennlighet

Samhandling og 
pasientlogistikk

Logistikk

Samhandling

Brukervennlighet

Pasientmedvirkning

Digital hjemmeoppfølging

Legemiddelhåndtering

ForskningForskning

Styringsinformasjon

Kvalitetsregistre

Digital hjemmeoppfølging

Legemiddelhåndtering

Innbyggerinvolvering

Styringsinformasjon



De åtte gevinstmålene for spesialisthelsetjenesten

Pasientene skal gjennom pasientportalen 

oppleve lettere tilgang til egne 

helseopplysninger, økt mulighet for samvalg, 

bedre informasjon og opplæring i egenmestring 

og tilrettelegging for pasientrapporterte 

resultatmål (PROMS). Dette skal gi økt 

pasienttilfredshet innen 2 år etter at 

Helseplattformen er tatt i bruk sammenlignet 

med 2020. 

Pasientmedvirkning

Standardiserte henvisninger og 

utskrivningsdokumentasjon skal gi økt 

kvalitet på prioritering av henvisninger, 

redusere uønsket variasjon i utfall av 

prioriteringer og bidra til å redusere antall 

samhandlingsavvik med over 80% innen 3 år 

etter at Helseplattformen er tatt i bruk 

sammenlignet med 2019

Samhandling og 
pasientlogistikk

Styrke pasientsikkerheten gjennom 

systemstøtte til riktig og sikker 

legemiddelhåndtering og derigjennom 

redusere antall legemiddelrelatert 

pasientskader med 80%, innen 3 år etter at 

Helseplattformen er tatt i bruk 

sammenlignet med 2020

Legemiddelhåndtering

Flere pasienter skal gjennom 

pasientportalen få oppfølging nær hjemmet, 

herunder økt bruk av videokonsultasjoner, 

informasjon og opplæring, egenregistrering, 

og fjernmonitorering. Dette skal bidra til å 

redusere antall pasientreiser med 30% innen 

3 år etter at Helseplattformen er tatt i bruk 

sammenlignet med 2019

Digital 
hjemmeoppfølging

Helsearbeidere skal oppleve bedre kvalitet 

og enklere tilgang på helseinformasjon 

dokumentert gjennom økt score på 

brukervennlighetsundersøkelse innen 1 år 

etter at Helseplattformen er tatt i bruk, 

sammenlignet med tilsvarende score i 

2020

Brukervennlighet

Øke effektiviteten og redusere uønsket 

variasjon i kapasitetsutnyttelsen som følge 

av bedre styringsinformasjon til bruk i 

forbedringsarbeid og ressursplanlegging 

gjennom å redusere kostand per pasient 

(KPP) for utvalgte pasientgrupper med 20-

30% innen 3 år etter at Helseplattformen er 

tatt i bruk sammenlignet med 2019

Styringsinformasjon

Økt forskningsaktivitet gjennom 

systemstøtte til identifisering og 

rekruttering av pasienter til kliniske studier 

og derigjennom øke antall nye kliniske 

studier med minst 10% innen 3 år etter at 

Helseplattformen er tatt i bruk 

sammenlignet med 2019

Forskning

Sikrere, bedre og mer tidseffektiv 

registrering av data til nasjonale 

kvalitetsregistre. Dette skal gi en 

dekningsgrad i registrene på minst 80% 

innen 3 år etter at Helseplattformen er 

tatt i bruk 

Kvalitetsregistre



Pasientportalen HelsaMi



HelsaMi er helsetjenesten i Midt-Norges innbyggerportal

• HelsaMi er åpen for pasienter ved 
GoLive i 2022. 
– Som webside for pc/mac
– Som app på mobile enheter

• HelsaMi er på norsk og engelsk, 
med «universiell utforming»

• Innbygger kan logge inn med ID-
porten direkte på helsami.no eller 
via helsenorge.no

• Informasjon i HelsaMi er alltid 
oppdatert, fordi den hentes fra 
samme database som all annen 
informasjon  i Helseplattformen



Se journal som dekker samtlige 
møter med hele helsetjenesten i 

Midt-Norge-
sykehus, kommunale 

helsetjenester og fastlegebesøk

+ all funksjonalitet på Helsenorge

Hva er HelsaMi sammenlignet med Helsenorge.no?

Se journal som dekker møter 
hos sykehus

Mye annen funksjonalitet 
som bytte fastlege, prøvesvar 
m.m. dersom din behandler 

har valgt å bruke det



Opplæringsmateriell 95% ferdig

540 brukerveiledninger 470 case kort

• Formål: Rettlede sluttbruker 
i systemet etter Go-Live

• Formål: Oppgaver med løsning 
til bruk i oppmøtebasert 
opplæring, før og etter. 

90 kurspresentasjoner
140 undervisningsplaner

• Formål: Støtte til instruktør 
i oppmøtebasert opplæring • Formål: PowerPoint-presentasjon som 

benyttes i den oppmøtebaserte opplæringen

• Formål: Hjelpe ledere å melde 
sine ansatte på riktig kurs

Kurskataloger for spesialist- og 
primærhelsetjenesteHva med opplæring av bruker / 

innbygger?

Det inngår i arbeidet med 
kommunikasjonsplan. Vi skal lage 
omfattende informasjonsmateriell 

tilpasset ulike målgrupper, og andre 
tiltak i samarbeid med eierne.



Følg med på nettside og nyhetsbrev

www.helseplattformen.no



Offentlig nettsted – www.helseplattformen.no


