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HELSEPLATTFORMEN 
- for pasientens helsetjeneste 



Helseplattformen 

o skal anskaffe og innføre ny, elektronisk pasientjournal for 
helsetjenesten i hele Midt-Norge 

o blir en felles løsning for alle ledd, som følger pasienten hos 
fastlege, på sykehus, hos private spesialister og i kommunal 
helse og omsorg. 

o er en stor offentlig anskaffelse med kostnadsramme på over 
to milliarder kroner.  Vi er nå i dialog med 3 internasjonale 
leverandørselskap som konkurrerer om oppdraget.  

 



Vi er i takt med nasjonale satsingsområder 

 Digitalisering av arbeidsprosesser 

 Bedre sammenheng i pasientforløp 

 Bedre bruk av helsedata 

 Helsehjelp på nye måter 

 

Kilde: Direktoratet for e-helse 



Eksempler på digitalisering 



SVANGERSKAP OG FØDSEL, SILJE (25 ÅR) 

• Silje tar en 
graviditetstest som 
viser at hun er 
gravid.  
 

• Hun beregner selv at 
hun er kommet ca. 
fem uker på vei i 
svangerskapet. 

 

 



Slik samhandler vi med og om Silje i 2017 

 

 • Svangerskapet kan bli dokumentert i opptil 7 EPJer. 

• Ingen av EPJene deler informasjon om Silje i sann tid. 

• Noen av EPJene deler informasjon om Silje om meldinger 

 

• Silje oppdaterer alle aktører fortløpende muntlig og med 
papir 

 

• «Happy case» takket være at svangerskap oftest går bra  

 

 

 

 



Silje er gravid (2022)  

Pasientportalen Fastlegen Hjemmeoppfølging Ultralyd Fastlegen 
 
 
 



Silje blir mamma (2022) 

Overtidskontroll Fødsel Barsel Pasientportal Helsestasjon 
 
 

 
 



Slik er arbeidet organisert 

Konkurranse-
grunnlag 

Over 4000 
krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill fra  

400 helse-
medarbeidere 
+ brukere 

Bred kompetanse    
i prosjektet 

God samhandling eiere 
og styrende organer 

Dialog med 
leverandører.  
Hva er mulig? 

101 workshop 



Kravspek: 
Helse-
tjenestens 
behov 
 

Anskaffelsens tidslinje 

2016 

Dialogfase: 
Hvilke løsninger kan 
markedet tilby? 
Nedvalg fra fire 
leverandører 

 

 
Tilbud og  
evalu-
ering 
 
 
 

2019 2017 2018 

Innføringsprosjekt 
Tilpasning – implementering 
 
 
 

2020 2021 2022 



Helseplattformen i hele Midt-Norge 

o Hele befolkningen i Midt-Norge på omkring 720 000 
innbyggere får ny journal og bedre innsikt i egen journal 

o Over 40 000 helsemedarbeidere får nytt arbeidsverktøy 

 

 

 

 

 

 



Helseplattformen – krav og gevinster 

Vil kreve: 

• Pasientforløp på tvers av dagens nivåer 

• Felles kliniske beslutningsstrukturer 

• Stort engasjement fra både kommuner, fastleger og 
sykehus/avtalespesialister 

 

Vil kunne gi: 

• Bedre samhandling på tvers av organisatoriske enheter 

• Bedre behandling og pleie 

• Helsetjenesten framstår enhetlig og koordinert for 
pasienten 

 

 



Her kan du lese mer om Helseplattformen: 

Programmets egen nettside: 
www.helse-midt.no/helseplattformen 
 
Helse Midt-Norges strategi 2030:  
https://helse-midt.no/strategi-2030 
 
Én innbygger – én journal:  
https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal 
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