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Helseplattformen: banebrytende arbeid i Midt-Norge

For første gang etableres en felles journalløsning 
som følger pasienten hos fastlege, på sykehus, 
hos private spesialister og i kommunal helse og
omsorg

• Eies av Helse Midt-Norge og Trondheim 
kommune

• Alle kommuner i regionen (84) har opsjonsavtale

• Bred involvering av fagfolk fra hele 
helsetjenesten

• Konkurransepreget dialog er gjennomført
med internasjonale leverandører

• Stor offentlig anskaffelse – stort endringsprosjekt



Én felles løsning med pasientens journal i sentrum

Pasienten skal ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. 
egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen

• Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader
• Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap
• Større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp
• Bedre samhandling i og mellom helsetjenestene
• Bedre informasjonsgrunnlag for forskning 
• Økt effektivitet og bedre ressursbruk
• Bedre styringsinformasjon
• Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting
• Tilfredsstille nasjonale krav og standarder
• Innbyggerne gis mulighet til  å bo lengre i egen bolig
• Generiske forløp og helhetlig funksjonsvurdering



Sjef i eget liv

• Tilrettelegger for desentralisering av 

spesialisthelsetjenesten

• Behandling kan flyttes nærmere pasienten

• Utstrakt bruk av velferdsteknologi

• Kan gi mulighet for å bo lengre i eget hjem 

ved for eksempel å utsette behovet for  

sykehjemsplass



Utfordringsbildet for kommunene

Kommunenes tanker i prosessen (lokale spørsmål):

• Hvor godt forankret er prosjektet nasjonalt?

• Hva blir egentlig prisen for vår del?

• Klarer vi å overbevise 1600 politikere…..

• Hva blir egentlig prisen for vår del?

• 20% teknologi og 80% organisasjon…..

• Hva blir egentlig prisen for vår del?

• Kan vi enes om pasientforløp?

• Hva blir egentlig prisen for vår del?

• Er Trondheim representativ?

• Hva blir egentlig prisen for vår del?

«Det er trolig i Midt-Norge vi først vil se 
innføringen av Én innbygger - én journal og 
de fantastiske mulighetene det gir for 
ansatte og pasienter»
Bent Høie, Hemit-konferansen 2018



Organisering av arbeidet i anskaffelsen

• Bred kompetanse i prosjektet

• Samhandling eiere og styrende organer 

• Innspill fra  400 helse-medarbeidere

• Innspill fra en mengde brukere

• Konkurransegrunnlag: over 4000 krav

• Dialog med leverandører – hva er mulig?



Organisering av prosjektet
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Programorganisasjonen skal konsultere 
Samarbeidsrådet i forbindelse med 
utarbeidelse av saker til programstyret,
med unntak av saker som av 
konkurransemessige hensyn må unntas 
offentlighet.

Trondheim kommune og 
Samarbeidsrådet skal ha egne møter der 
det er behov for kommuneinterne 
avklaringer.



Organisering av (den kommunale delen i) prosjektet

Samarbeidsrådet skal:
• sikre involvering og forankring i alle 

opsjonskommuner i Midt- Norge
• være programledelsens medvirkende 

organ i spørsmål som er av betydning 
for utforming av kommunenes 
opsjoner på Løsningen 

• sikre at innspill fra opsjonskommunene 
vurderes i programorganisasjonen



Følg med på helseplattformen.no

Helseplattformen er fremdeles i dialog. 
Kravet til beskyttelse av sensitiv 
informasjon gjelder fram til kontrakt er 
signert og anskaffelsen fullføres.

Vi etterstreber åpenhet så langt det er 
mulig av hensyn til anskaffelsen. 

På nettsiden finnes 
konkurransegrunnlaget og løpende 
nyhetsoppdateringer. 

All informasjon her er offentlig.



Fremdriften er som offentlige prosjekt flest, i rute 



Rådmannsperspektivet



Takk for oppmerksomheten.


