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 Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal 
(PAS/EPJ) for helseforetakene i Midt-Norge. 

 Alle kommuner i Midt-Norge har inngått en samarbeidsavtale med 
programmet, og målet er at alle ledd i helsetjenesten skal ta i bruk 
samme løsning. 

 Programmet legger vekt på samhandling med 
kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og 
private aktører i de tre fylkene. 

 Pågående arbeid: Prekvalifisering av 11 leverandører

 Oppstart 2o22

«Alle» er med!
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Helseplafformen:
Fra 1. gen. til 4-5 
gen. EPJ!

Helse Midt-Norge 
PAS/EPJ
Eneste bruker i verden 
av dagens systemer.
Full brems på utvikling.
Dårlig og potensielt 
dyrt.

Kommunal EPJ:
Dårlig egnet som 
pasientverktøy og kan 
ikke integreres mot 
moderne systemer





«En hverdagshistorie»
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 Antall  EPJ-system som skal samordnes:
 HF: 1 
 Fastleger: 3-4 
 Kommuner/legevakt: 5 

 De har vist seg i praksis at det er meget utfordrende  å samordne 10 
leverandører mhp drift og utvikling 

 Men…
 det går ca. 180 millioner meldinger mellom de ulike partene i helsevesenet årlig
 E-meldinger er det tiltak i samhandlingsreformen som er gitt en positiv evaluering

«Funfacts»





Hva Helseplattformen skal gi oss 
(vedtatte mål)

1. Høyere behandlingskvalitet og 
færre pasientskader

2. Tilgang til kontinuerlig 
oppdatert klinisk kunnskap
basert på beste praksis. 
Beslutningsstøtte!

3. Innbyggerne i Midt-Norge får 
enkel tilgang til egen journal og 
større mulighet til å påvirke eget 
behandlingsforløp

4. Bedre samhandling i og mellom 
primær- og 
spesialisthelsetjenesten

5. Bedre data- og 
informasjonsgrunnlag for 
forskning og innovasjon

6. Økt effektivitet og bedre 
ressursbruk

7. Bedre styringsinformasjon som 
grunnlag for kvalitets- og 
forbedringsarbeid i daglig drift

8. Redusert tidsbruk på 
dokumentasjon og leting etter 
helseopplysninger

9. Tilfredsstille nasjonale krav og 
standarder




