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Dagens IKT-løsning med kjernesystemer



Ønsket situasjon 



Helseplattformen som regionalt utprøvingsprogram En 
innbygger-en journal





Kommunale 
helsetjenester

Pleie og omsorg
Fastlege og 
avtalespesialist

Spesialist-
helsetjeneste 

Én felles pasientens journal for hele helsetjenesten
Alle data på ett sted – oppdatert i sann tid

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



Fra mange systemer til ett, felles for kommune og sykehus



Opsjonskommuner, fastleger
avtalespesialister

Anskaffelsen



Opsjonskommuner, fastleger
avtalespesialister

HP AS

Kunder/eiere
Leverandør
Bygge løsningen
Prosjektorganisert

Leverandør av løsningen





Tidslinje gevinstmål

Yte forsvarlig helsehjelp
Opprettholde 

kapasitet/tjenestetilbud 

Fornøyde ansatte – Brukervennlighet

Fornøyde Pasienter – Pasienttilfredshet

Kvalitet, effektivitet, økonomi og miljø

2 år etter GO-Live 1 år etter GO-liveGo-live 3 år etter GO-Live 



Relatere Helseplattformen til vår forrige store prosjekt 



Alle aktører får Hemit som driftsleverandør. Alle data lagres i Trondheim 

Primary 
POD (HA)

HA
Secondary 
POD (HA)

WAN

Geographically nearby – 700m

Datacentre

1.Etg. Teknisk



Bygging av Helseplattformen

2.Etg. 
Programvare, 
Helseplattformen

Identitets- og tilgangsstyring Integrasjonsplattform (83) 

Epic EPJ (erstatter ca 70 systemer) 



Identitets- og tilgangsstyring, rollekartlegging 

HF

Alle aktører

Sykehus

Bygg

Seksjon/enhet

Rom

Seng

- Sted

- Rolle, virtuelle roller



Bygging av Helseplattformen

5.Etg. 
Strategi/kvalitet

Behov for styringsdata:
Hvor gode er vi?

- Data fra egen organisasjon og hele 
helsetjenesten

- Hvilke data?
- Hvordan framstilles de?
- Tilgjengelighet for alle?

- Hva er vi meget gode på og vil jobbe for 
å bevare?

- Hva må vi forbedre? 
- Framstille uønsket variasjon



Bygging av Helseplattformen

4.Etg. 
Arbeidsprosesser

Arbeidsprosesser, faglig innhold 
og beslutningsstøtte:

- Prosesser og helsefaglig innhold 
basert på «beste praksis», «Husets 
metode». Eies av fagmiljøene.

- Påvirket av de hjelpemidlene vi har.

- Prosessene endres av nytt IKT-system
- Prosjektet krever en gjennomgang av 

våre prosesser.
- Prosessene og helsefaglig innhold må 

standardiseres mellom HF og mellom 
primær- og spesialisttjenesten.

- Prosess-støtte.



Steg 2: Mulig å koble sammen ulike workflows i en større helhet

Med.
ordering

Dispensing

Administration

Brobygger’n

Epic workflows er detaljerte beskrivelse av hva som gjøres i Epic, ingen kobling til hva andre roller gjør i 
forkant/etter. Ved å importere workflows i HOPEX kan de brukes som byggeklosser for å en større helhet

Detaljert workflow (før import)Større sammenheng

http://mega/helseplattformen/pages/e736129b4f907679.htm


Beslutningsstruktur Fag (kunde) og Prosjekt HP AS (leverandør)



Eiermøtet Helseplattformen

Aktørenes 
prosjektstyrer

Faglig ledere/
felles beslutningsgruppe

Fageksperter/
fagekspertgrupperRegionale faggrupper

Lokale og regionale 
fagnettverk

Linjeledelse

Forankring i egen organisasjon 
og regionalt

Faglig beslutningsstruktur - arbeid i egen organisasjon 
(eksempel - kommuner)

Kolleger

Opsjonskommuner

Fastleger



Fageksperter

Totalt antall fageksperter i prosjektet:

St. Olavs hospital, HNT og HMR 193

Kommune: 70 + 8 fastleger



Beslutningsstruktur nivå 4
(fageksperter og konsensusgrupper/fagråd)

Fra 19.8.2019-31.12.2022
Fageksperter i 60% stilling, 3 faste dager i uken 
Fageksperter i 40% stilling, 2 faste dager i uken
Fageksperter i 20% stilling, 1 fast dag i uken





Brukermedvirkning - Brukerpanel

Oppstartsmøte 22.oktober
20 + rekruttert fra brukerutvalg HF 
og 8 kommunerepresentanter

Fra panelet rekrutteres mindre grupper 
som skal jobbe med konkrete spørsmål –
både pasientportal og øvrig funksjonalitet

Brukerrepresentanter skal være med i senere 
retnings- og godkjenningsmøter

Opplæring gis



Hva holder de på med?

Fagekspertgrupper

• ca 85 grupper

• Jobber med arbeidsprosesser og 
bygging av innhold som skal brukes av 
flere spesialiteter

• Konsensusgrupper (regionale ledere)

Spesialitetsgrupper

• f.eks.: Revmatologi, hematologi, 
nevrorehabilitering

• Designer innhold for sitt område

• Vurderinger, forordningspakker og 
prosedyrer, notater, e-kommunikasjon 
og andre verktøy

• Fagmiljø (regionalt)



«Den inverse påvirkningsloven»

Prosjektstart Prosjektslutt

Kunnskap om løsningen Muligheten til å påvirke





Inneliggende Poliklinikk og fastlege Folkehelse & analyseverktøy Virksomhetsstyring

Moduler i Epic-løsningen

Pasientportal

Interoperabilitet

Mobile enheter

Kommunehelsetjeneste
Psykisk helsevern

Telemedisin

Forskning og utdanning

Spesialområder



Opsjonskommuner, fastleger
avtalespesialister HP AS

Kunder/eiere
Leverandør
Bygge løsningen

TID

Ressurser

Kvalitet



Opsjonskommuner, fastleger
avtalespesialister HP AS

Kunder/eiere
Leverandør
Bygge løsningen

TID

Ressurser

Kvalitet

3

2

1



Opsjonskommuner, fastleger
avtalespesialister HP AS

Kunder/eiere
Leverandør
Bygge løsningen

TID

Ressurser

Kvalitet

3

2

1

2

1

3



Bygging av Helseplattformen

4.Etg. 
Arbeidsprosesser

- Beslutnings log

- Endringslog

- Opptegning av alle prosesser

- Gevinst og risiko

Hva betyr dette for meg?



Bygging av Helseplattformen

3.Etg. 
Informasjon/

data

«Data er den 
nye oljen»

- Strukturerte data fra hele helsetjenesten
- Dokumenteres/valideres av helsepersonell
- Pasientens eiendom
- Oppbevares og brukes på en trygg måte 
- Gir helsevesenet mulighet til å tilby nye og 

bedre tjenester

- Digitale tvillinger, AI









Overordnet status per 3. februar
2019 2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Preparatory Specification Development Acceptance test Training GO LIVE and POST LIVE

PD1
PD2

PD3

Design

Build

Test

St. Olavs hospital
Trondheim kommune
To fastlegekontor Helse 

Nord-Trøndelag 

Helse Møre og Romsdal 

Design

Build

Test

Utvikling er den mest utfordrende og krevende fasen
• Bygging bak tidsskjema på en del områder

• Utfordring med å sikre raske nok beslutninger
• Løsning E-melding: Høyt fokus på å bli enige om design
• Integrasjoner: Design og leveransedatoer under avklaring
• Kartlegging av sluttbrukerutstyr
• Oversetting er omfattende og ressurskrevende



Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen utgangen av 2021

Gjennomsnittlig ventetid St. Olav siste 3 år: 56 dager









Pasienter og brukere

Alle ansatte

Fageksperter

Innførings
-teamet Ledere

Målgrupper

Tillitsvalgte

Bruker
utvalget

Styret
Hovedledelsen
Direktørgruppen
Foretakstillitsvalgte
Klinikkene
Hp-drypp
Fredagsforelesning





Timeomfang innføring på St Olav

Tiltak:
Eget delprosjekt som vil 
presentere utkast til 
prosjekt i neste Styremøte

Største belastning 6-8 uker 
før Go-live og 3 uker etter.
Forslag: Begrense planlagt 
fravær fra 20. august-1.12 
2021. Ingen 
overlegepermisjoner i dette 
tidsrommet.



Helseplattformen må settes opp innen de rammene som er gitt. 
Endringer krever omstilling og organisasjonsutvikling. 

Unødige klikk
Unødige data
Unødige varsler
Unødige arbeidsoppgaver
Rigid og uoversiktlig verktøy



Nye muligheter for 
å dokumentere og 

utnytte pasientdata

Alle pasientdata 
samlet på ett sted

Strukturerte data«Data er den 
nye oljen»

Vi eier alle 
data selv

Verktøyet kan støtte 
våre arbeidsprosesser


