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HELSEPLATTFORMEN
- for pasientens helsetjeneste



Bedre arbeidsverktøy og 
økt pasientsikkerhet



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 signert opsjonsavtale

• Stor offentlig anskaffelse 

• Stort endringsprosjekt



Hva skal vi oppnå? 

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



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
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En god løsning forutsetter tett samarbeid mellom klinikk/tjenester og prosjekt/drift

Fageksperter Løsningsbyggere



Felles faggrupper (utkast, feb 2019):
- Brukervennlighet – klinisk overblikk
- Pasientadministrasjon
- Styring, rapportering, finans
- Kvalitet og pasientsikkerhet
- Legemidler
- Samhandling
- Tvang og makt
- Forskning
- Folkehelse
- Pasientportal



Samhandlingsområder 
fremover

Felles kompetansehevning / felles 
faggrupper

Pasientforløp og behandlingsplaner

De multisyke og kronikerne: 
samhandling og forebygging



Følg med på programmets nettside og nyhetsbrev

www.helseplattformen.no


