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2016: 
Mer enn 25 prosent over 67 år

21 – 24 prosent
18 – 20 prosent
15 – 17 prosent

8 – 14 prosent



2030: 
Mer enn 25 prosent over 67 år

21 – 24 prosent
18 – 20 prosent
15 – 17 prosent

8 – 14 prosent





Prioriterte investeringer

Nordmøre og Romsdal:
Nytt sykehus og medisinsk senter

Fellesnevneren er organisasjons- og tjenesteutvikling



For første gang skal det anskaffes en helhetlig løsning 
for hele helsetjenesten i en region

• «… legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre 
offentlige og private aktører i det videre arbeidet.» (RHF-styrets vedtak fra 2012)

Dagens PAS/EPJ i Helse Midt-Norge:
• Eneste bruker i verden av dagens systemer
• Begrenset utviklingsmulighet
• Potensielt dyrt å fortsette

Kommunal EPJ i dag:
• Trenger oppgradering
• Kan ikke integreres mot moderne systemer

Fastlege Spesialisthelsetjeneste Kommunal omsorgPrivate avtalespesialister



Om Helseplattformen

o «Helseplattformen» er et program med ansvar for anskaffelse, innføring og 
gevinstrealisering av ny elektronisk pasientjournal  for helsetjenesten i Midt-Norge

o Programmets eiere er Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune 

o Ca 50 fulltidsressurser i programmet + bred involvering av medisinsk, administrativ 
og teknisk fagpersonell, fra helseforetak, kommuner, fastleger og brukerutvalg 

o Fem prekvalifiserte leverandører (av 11) er invitert til å delta videre i fasen som 
starter nå - konkurransepreget dialog

De fem er: 
Cerner Norge AS - CSC Scandihealth AS - Epic Systems Corporation - InterSystems Corporation - Tieto Norway AS

8



Helseplattformen er nasjonal pilot

o “(…) Helseplattformen i Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføres 
som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 
målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en 
felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.» 

Kilde:  Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF, 22. juni 2016
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o Oppdraget innebærer tett samarbeid med 
Direktoratet for e-helse 

o Direktoratets nasjonale prosjekt bidrar med 
kompetanse innen tema av nasjonal interesse

o Sentralt å oppnå tilstrekkelig
nasjonal forankring gjennom hele perioden fra 
høst 2016 – 2019 (og i fortsettelsen)

o Fremtidige anskaffelser vil kunne bygge på 
erfaringer fra Helseplattformen.



Helseplattformen representerer hele Midt-Norge

o Trondheim kommune er en av hovedaktørene i anskaffelsen 

o Samtlige kommuner i Midt-Norge besitter opsjoner for kontrakten

o Helseplattformen dekker hele den midt-norske befolkning på 
omkring 720 000 innbyggere

o Kommunene har en sterk representasjon 
i programorganisasjonen og tilhørende styringslinje
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Kundene i anskaffelsen 

Helseplattformen

Helse Midt-
Norge RHF

Trondheim 
kommune

Øvrige kommuner 
i Midt-Norge

Fastleger og 
avtalespesialister

Opsjoner Mulighet for kjøp
(private aktører)
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Helse Midt-Norge RHF

Programstyret

Programdirektør
Programdirektør kommune

Programleder
Programleder kommune

Programkontor

Prosjekter i programmet

Anskaffelsesprosjektet Innføringsprosjektet Realiseringsprosjektet

Faglige referansegrupperEkstern kvalitetssikrer

Trondheim kommune

Organisasjons- og styringsmodell



Effektmål som gjøres målbare gjennom gevinster

1.  Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader

2.  Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis

3.  Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større 

mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp

4.  Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

5.  Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon

6.  Økt effektivitet og bedre ressursbruk

7.  Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og 

forbedringsarbeid i daglig drift

8.  Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger

9.  Tilfredsstille nasjonale krav og standarder

10. Innbyggerne skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig

11. Tjenester som tilbys gjennom generiske forløp ivaretar en helhetlig 

funksjonsvurdering slik at behov for offentlig tjenesteyting reduseres

•Tallfeste
•Verdisette
•Kvalitativ vurdering

• Pluss-minus metode
• Verbal beskrivelse



Prosess for kravspesifikasjonen

o Kravspek bygger på «Én innbygger - én journal»; Virksomhetskapabiliteter
• Modell som deler inn helsetjenester i ulike funksjonsområder; ikke 

knyttet til fagområder

o Eksisterende kravspesifikasjoner for gjennomførte anskaffelser 

o Erfaringsbesøk

o Prosjektmedarbeidere fra kommuner og helseforetak sin kjennskap til 
praksisfeltet

o Baserer seg på HL7 standarden; EHR-System Functional Model, Release 2

o 101 workshops med 330 ansatte 
fra kommune, HF og fastleger



Eksempel på formulering av krav

Easy to identify patient
Describe how the solution 
ensures that, when 
maneuvering within a 
patient’s health record, the 
patient at all times is easy to 
identify for the user, 
according to scope of 
practice and organizational 
policy.

«Feilregistreringer kan forekomme, 
for eksempel fordi pasienter ikke 
alltid lett å identifisere når 
helsepersonell manøvrerer i 
løsningen»

Eksempel
Opplevelse av dagens situasjon

Eksempel
Funksjonelt krav



Brukerscenarier beskriver utfordringer på tvers

o Et brukerscenario beskriver noen situasjoner eller forløp hvor en pasient  møter 
helsetjenesten 

o Scenariene gir eksempler på ønsket IKT- funksjonalitet

o Viser behovet for helhetstenkning

o Ber om beskrivelse av hvilken støtte helsepersonell kan få i utøvelsen av tjenesten

o Ber om innspill fra leverandører på organisering og effektivisering av dagens 
helsetjeneste; hva kan de tilby for å løse forløpet?

o En pasient som opereres er innom mange instanser i sitt forløp, og dette kan være 
eksempel på ett scenario: 



Forberede 
dialog

Planlegging og prekvalifikasjonsfase

Anskaffelse

2015

Anskaffelsens kunngjøring og videre tidslinje

2016

Dialogfase

Tilbuds-
/evaluerings-

fase

Versjon 1 
konkurransegrunnlag

Endelig 
versjon 
konkurranse-
grunnlag

Kontrakts-
inngåelse

20192017 2018

Versjoner av
konkurransegrunnlag

Prekvalifisering 

29. august 2016
Konkurransen 

kunngjøres

24. november 2016
Programstyret vedtar 

prekvalifisering to 

Primo februar 2017
Prekvalifiserte leverandører 

mottar første versjon av 
konkurransegrunnlaget to 





Forberede 
dialog

Planlegging og 
prekvalifikasjonsfase

Helseplattformens anskaffelse

Anskaffelsens tidslinje og nasjonalt prosjekt

2016

Dialogfase

Tilbuds-
/evaluerings-

fase

Endelig 
versjon 
konkurranse-
grunnlag

Kontrakts-
inngåelse

20192017 2018

Videre-
utvikling av 
nasjonal 
kravspek

Nasjonale tema

• Samhandling, integrasjon, sikkerhet
• Helsefaglig standardisering og arbeidsprosesser
• Personvern
• Omfang og krav for kommunal helse og omsorg

Nasjonalt prosjekt – ”Én innbygger – én journal”
• Nasjonal strategi og plan
• Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste
• Bidrag til Helseplattformen



Særtema og strategiske avklaringsområder
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o Informasjonssikkerhet

o Masterdata og kodeverk

o Saksbehandling

o Lukket legemiddelsløyfe

o Rapportgenerering og uthenting av data

o Ressursplanlegging, arbeidslister og booking

o Ambisjonsnivå for bruk av velferdsteknologi

o Ambisjonsnivå for bruk av sporingsteknologi

o Ambisjonsnivå datakonvertering

o Spesifikasjonsnivå på nasjonale felleskomponenter, nasjonale systemløsninger eller 
nasjonale elektroniske tjenester

o Håndtering av integrasjoner

o Beslutningsstøtte



Aktiv klinisk beslutningsstøtte: 
Høyere behandlingskvalitet, færre pasientskader

o Aktiv klinisk beslutningsstøtte: 

• Gi enkel tilgang til
oppdaterte og standardiserte
retningslinjer

• Støtte til å ta riktige kliniske
valg

• Sikre at all relevant 
informasjon om pasienten er
tilgjengelig

o Sikre høy kvalitet

o Redusere uønsket variasjon



Involvering er viktig i arbeidet med å vurdere tilbydernes tilbudet løsninger og 
deltagelse i dialogen med leverandørene

Involvering av linja må foregå på to områder

Helseplattformen
ferdig innført

Innføring
Kravspesifisering 

ferdig

Vurdere tilbudte 
løsninger/dialog/demoer

Forberede innføring

Kontrakt signert og organisasjonene er klar for innføring
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Involvering er viktig når innføringen av den nye løsningen som blir valgt skal 
forberedes. Innføring vil påvirke alle ansattes hverdag og dette må planlegges i god 
tid
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Forventningsavklaring

o Kravspesifikasjonen er en ønskeliste, ikke en produktbeskrivelse

o Vi har kravstilt overordnet funksjonalitet, ikke løsning

o Endelig omfang av anskaffelsen avklares i dialogfasen



En helhetlig helsetjeneste

spesialisthelsetjenesten primærhelsetjenesten

Pasientenes 
helsetjeneste

Eksempel:
Tidligere i 
dag!




