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Helseplattformen
- hva vil det innebære for kommunene

Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen, 11. april 2019
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Bakteppe - dagens informasjonsutveksling
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System 4

Hvordan oppleves 
informasjonsutvekslingen av en 
pasient som er avhengig av 
helsehjelp?
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Helseplattformen vil bidra til at kommunene

 Oppfyller nasjonale krav og føringer på en bedre måte
 Innsynsstyring, dokumentasjon, styring og rapportering

 Utvikler bærekraftige helse- og velferdstjenester
 Mer direktetid, færre avvik, forebygging, velferdsteknologi 

 Rekrutterer og beholder kompetente helsearbeidere
 Moderne arbeidsredskap, være en del av «Midt-Norge»-laget, delta i utviklingen av 

løsningen

 Får hjelp til å ta ansvar for utvikling og drift, og det å holde journalløsningen 
oppdatert
 Gjennom HPs drifts- og forvaltningsorganisasjon, - videreutvikling og forbedringer
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Kommunal funksjonalitet i løsningen

Det er arbeidet og arbeides med hvordan opsjonskommunene og 
Trondheim kommune sammen skal bidra i utviklingen av 
Helseplattformen slik at den støtter kommunale arbeidsprosesser. 

 organisering og metodikk for forløps- og standardiseringsarbeid

 Helse Midt-Norge RHF er inne i et tilsvarende løp, og noe av 
utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid.
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Et organisasjonsutviklingsprosjekt

Kartlegge nå-situasjonen
 hvordan jobber/samhandler man i dag?

 mulighet for å jobbe annerledes
 smartere - ta bort unødige og multiple prosesser

Utnytte mulighetsrommet
 jobbe annerledes

 kultur

 avlæring/læring
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Modenhetsanalyse

• Modenhetsanalysen vil benyttes i arbeidet med å utarbeide plan for 
endringsledelse og gevinstrealisering

• Modenhetsanalysen vil tilrettelegge ledelsen med verktøy i kommende 
endringsprosesser

• Resultatet av modenhetsanalysen vil gi organisasjonen et viktig underlag for 
videre arbeid og slik styrke innføringen av EPJ-løsningen 

Formål 

• IKT-kompetanse er en forutsetning for senere 
innføringsaktiviteter
• Målgruppe alle sluttbrukere inkl. ledere

• Endringsevne og endringsforståelse 
• Målgruppe ledere alle nivå
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Kommunal medvirkning i innføringen

Innføringsprosjektet:
 Forberede

 Spesifikasjon

 Utvikling

 Akseptansetest

 Opplæring

 Produksjonssetting

Kommunene må sette av ressurser 
og bidra

 Ivareta kommunebehovet

 Standardisering

 Bygge kompetanse
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Tidslinje for innføring av Helseplattformen

 Felles innføringsprosjekt starter Q2 2019

 Produksjonssetting for delleveranse 1 (St.Olav, Trondheim kommune + opsjoner?) i Q4 2021 – «PD1» 

 Produksjonssetting for delleveranse 2 (HNT + opsjoner?) i Q2 2022 – «PD2»

 Produksjonssetting for delleveranse 3 (HMR + opsjoner?) i Q4 2022, «PD3»

Opplæring

2019 2020 2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Forberedelse Spesifisering Oppsett av løsning Akseptansetest Produksjonssetting og drift

PD1
PD2

PD3
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Ved et vendepunkt….

 Valg om å ta ut opsjon nå eller senere

 Forhandlingsresultatet har klarlagt at helseplattformen gir noe 
økte kostnader
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Kommunale gevinster

Kvalitet

 Styrket pasientsikkerhet

 Bedre oversikt og mer kontroll over eget 
behandlingsforløp

 Bedre operativ styringsinformasjon som 
grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid

Effektivitet

 Mindre tid på å lete etter informasjon i 
journalen

 Mindre tidsbruk på meldinger

 Mindre tid på å samstemme medisinlister

Økonomi

 Færre unødvendige innleggelser

 Reduserte pasienttransportkostnader

 Drift og forvaltning av eksisterende 
journalsystemer fjernes

 Bruker kan bo lengre hjemme / mindre press 
på institusjon / mer bruk av velferdsteknologi
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Hva er alternativet til ikke å utløse opsjon?

0 - alternativet:
 Fortsette med dagens løsning til den ikke lengre vedlikeholdes fra 

leverandøren, den enkelte kommune må da ut på et nytt anbud, i en egen 
anskaffelsesprosess.

Eller:
 Bytte ut dagens løsning med en annen på markedet. Gir samme utfordring 

som 0 – alternativet.

Eller vente på at den nasjonale kommunale løsningen blir tilbudt:
 Per i dag vil denne planlagte anskaffelsen kun tilbys til kommuner utenfor

Midt-Norge, for oss er HP eneste alternativ.
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Etpar viktige «men»

 Venstreforskyvning
 Ressursallokering

 Samarbeidsavtale 
 Styring, kontroll og innflytelse


