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Helseplattformen – ny, felles pasientjournal i Midt-Norge

o Program eid av av Helse Midt-Norge og Trondheim 
kommune har gjennomført anskaffelse

o Alle kommuner i regionen har opsjonsavtale
o Fastleger og avtalespesialister tilbys å bli med 

o Stort endringsprosjekt 
• styrker samhandling
• bedrer pasientsikkerhet
• gir bedre støtte til arbeidsprosesser

o Fagfolk fra alle områder i helsetjenesten
i samarbeid om anskaffelse og innføring

o Kontrakt med Epic signert 20.03.2019
o Utrulling av løsningen starter i 2021

Én journal for hele helsetjenesten –
pasienten i sentrum



Status for Helseplattformen pr 1. april

o Helseplattformen AS etablert 
fra 1. mars
• Epic får én kontraktspart å forholde seg til
• Starter med HMN som eneste eier, 

tilrettelagt for flere eiere ved opsjonsutløsing
(«Offentlig – offentlig samarbeid»)

o Kontrakt er tildelt Epic Systems 
Corporation. Den ble signert 20.mars

o Felles innføringsprosjekt
• Startet formelt 1. april
• Helseplattformen AS har ansvaret for felles 

innføringsprosjekt
• Rekruttering
• Felles beslutningsstruktur for oppsett av 

løsning

Nyheter fra prosjektets nettside
www.helseplattformen.no



Helseplattformen er i rute: Innføringsprosjektet er igang
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Innføring fra 2021

Parallelt: samarbeid på nasjonalt nivå om utvalgte tema
Det nasjonale prosjektet «Én journal» gjenbruker arbeidet fra 
Midt-Norge og videreutvikler krav til nasjonal løsning

2022.....
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Dialogfase – tilbud og evaluering

Innføringsprosjekt - tilpasning – implementering

Gevinstrealisering

Forprosjekt
vedtatt 2012



Utfordringer med dagens løsninger – mange ulike systemer

o Elektroniske og papirbaserte 

løsninger

o Separate pålogginger

o Separat lagring av informasjon 

(databaser)

o Ulike brukergrensesnitt/ 

brukerflater



I dag møter ikke pasienten en helhetlig helsetjeneste

o Jeg har ikke oversikt

o Jeg ønsker å delta mer selv

o Jeg må stadig gjenta historien min

o Jeg får ikke alltid riktig behandling

Pasientens tilstand dokumenteres i 
mange ulike journalsystem

Helsepersonell opplever at de ikke 
ser hele pasienten

• Jeg har ikke tilgang på all nødvendig informasjon om 
pasienten

• Jeg bruker mye tid på å lete etter informasjon

• Vi dokumenterer det samme flere ganger i ulike 
systemer

• Jeg mangler støtte til å avgjøre videre forløp
for pasienten

Kilde: Direktoratet for e-helse, ehelse.no



Hva får vi med Epic?



Grunnlagt av Judy og Gordon Faulkner i Wisconsin i 1979.
Selskapet utvikler fremdeles alt selv og har i dag 9800 ansatte.
230 millioner mennesker har sin journal i et epic-system.
Leverandør til ledende sykehus og institusjoner i USA som the Mayo Clinic, Kaiser 
Permanente og Johns Hopkins Medicine.

Organisasjoner som bruker Epic
deler maler, skjema og klinisk 
kunnskap
og lærer av hverandre

Les mer på 
www.epic.com



Dagens systemer erstattes av én felles elektronisk pasientjournal

Følger pasienten gjennom 
hele helsetjenesten 

o Én pålogging for hele 
pasientjournalen

o Én database (lagring av 
data)

o Enhetlig 
brukergrensesnitt/ 
arbeidsflate

Inneliggende Poliklinikk og fastlege Folkehelse & analyseverktøy Virksomhetsstyring

Pasientportal

Kommunehelsetjeneste

Interoperabilitet

TelemedisinForskning og utdanningSpesialområder

Mobile enheter



Hvordan merker vi endringene?

Pasient / innbygger

Pasienten kan blant annet:

• Kontakte sykehuset

• Motta varsel om time

• Få bedre innsyn i egen journal

• Gis tilgang til pårørendes journal
• Etter behov og fullmakt

• Selv oppdatere journalen
• Demografi og kontaktinformasjon

• Legemidler

• Allergier

• Helseproblemer og sykdommer 

Helsepersonell

• Alle data om pasienten på ett sted

• Informasjon legges inn bare én gang

• Tilgang til oppdatert informasjon i sann tid
• Relevant informasjon og tilgang etter tjenstlig behov

• Arbeidsflater (innhold på skjerm) tilpasset 
rolle og arbeidsoppgaver

• Støtte i arbeidsprosesser som f.eks varsel 
om allergier, lett å finne sykehistorie, osv.

• Mobile enheter for å dokumentere og slå 
opp informasjon fortløpende



Pasientportal – «My Chart» *)

o Se informasjon 
• Epikriser, sammenfatninger, planer, 

prøvesvar, legemiddelliste, 
timer/innleggelser etc.

• Informasjon/opplæring, støtteordninger etc.

o Registrere informasjon
• Klinisk informasjon, spørreskjema, samtykke

• Bestille/endre timer

• Evaluere tjenestene de mottar

o Kommunisere med helsepersonell

o Pårørende kan få tilgang/fullmakt
(f. eks. barn, alvorlig syke, demente)

*)Vil få et annet navn. 

https://prosjektweb.helse-midt.no/PASEPJLedelseogPMO/ForberedelserInnforing/Inf. HP/02Arbeid/Video_opptak/MyChart.mp4


En fastleges dagsoversikt



Hva skal vi oppnå? (Effektmål) 

o Høyere behandlingskvalitet – færre pasientskader

o Mindre dobbeltarbeid – data legges inn én gang

o Beslutningsstøtte – redusere variasjoner  

o Bedre datagrunnlag for forskning og innovasjon

o Styringsverktøy for bedre ressursbruk

o Bedre samhandling kommune – sykehus - fastlege

o Se hele pasienten – helhetlig vurdering 

o Lettere innsyn i egen journal

o Myndiggjøre pasienten – bo lengre i eget hjem

Dette er en kortversjon av effektmålene. 
Du finner hele teksten på www.helseplattformen.no

http://www.helseplattformen.no/


Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring 

o Informasjonssikkerhet
• Felles sikkerhetskrav til alle virksomheter og brukere 

av Helseplattformen

• Sikker sentral drift 

o Personvern
• Pasienter får tilgang til egne helseopplysninger og har 

tilgang til logg over hvem som har gjort oppslag i sin 
journal

o Tilgangsstyring 
• Helsepersonell får tilgang til nødvendig og relevant 

informasjon – der kontekst er styrende for tilganger



Pasientens helsetjeneste: 
Innbyggeren er vår “bestiller”

Vi skal aktivt involvere 
pasienten i avgjørelser 
som angår egen helse 
og hensynta pasientens 
erfaring og kunnskap i 
behandlingen.



Stor vekt på involvering av helsepersonell  og læring av andre



Vi er stadig på tur i midt-norske kommuner!



Litt om innføring



Tentativ tidslinje for innføring av Helseplattformen

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

Forberedelse Utvikling, test og opplæring Produksjonssetting og drift

St. Olavs hospital
Trondheim kommune
To fastlegekontorTest

Bygge
Design

Helse Nord-Trøndelag 

Helse Møre og Romsdal 

Kontrakt

Helseforetakene, kommuner og 
fastleger bestemmer oppsett og 
bruk av løsningen

Omliggende kommuner og 
fastleger



Å sette opp løsningen

o Epic kommer med forslag til grunnleggende 
oppsett av løsningen basert på

• Erfaringer med øvrige kunder 

• Kravspesifikasjon og dialogmøter

• Kunnskap om helsetjenesten i Midt-Norge

o Fagmiljøene deltar aktivt i oppsett og tilpassing 
av løsningen

o Det tilstrebes enighet på tvers av 
helsetjenesten i Midt-Norge om oppsett av 
arbeidsflyt og faglig innhold



Felles løsning understøtter tjenesteinnovasjon

o Løsningen vil både gi muligheter for forbedring og nye måter å jobbe på –
krever enighet mellom de ulike fagmiljø og aktører

o Noen beslutninger kan slå ulikt ut for ulike fagmiljø, 
og vil kreve diskusjoner rundt konsekvenser

o Faglig beslutningsstruktur er opprettet 
på tvers av hele helsetjenesten

o Skal sette retning for framtidas 
pasientbehandling og samhandling



Konfigurering/bygging av løsning

Retningsmøter Godkjenningsmøter Test Godkjenning

Fageksperter
fra linja

Løsningsbygger



Vi flytter til nye lokaler i august!

• Leiv Eriksson senter / Pirsenteret

• 4220 kvm

• Fleksible lokaler og mange møterom

• Godt egnet til videomøter

• Samlokalisering med innføringsprosjekt HMN LAB og 
fremtidig innføringsprosjekt for IAM-løsning







Følg med på programmets nettside og nyhetsbrev

www.helseplattformen.no


