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1. Anskaffelsen

2. Helseplattformen hvor står vi nasjonalt i fht ”En pasient En journal”?

3. Prosesser  i tillegg til anskaffelsen

• Økonomiavklaringer og forhandlinger

• Driftsplattform utredning

• Forberedelse til innføring

4. Opsjonskommunenes rolle fremover?

Helseplattformen  status og veien videre
Hva er viktig for opsjonskommunene?



1: Anskaffelsen



Helseplattformen:
Én felles løsning med pasientens journal i sentrum 
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Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv 
til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen



Helseplattformen representerer hele Midt-Norge

5

Kommunene har en sterk representasjon i programorganisasjonen og tilhørende styringslinje.
Samarbeidsråd for opsjonskommuner representerer opsjonskommunene, og Trondheim 
kommune har påtatt seg et spesielt ansvar for det kommunale perspektivet.

o Hele den midt-norske befolkning på omkring 720 000 innbyggere skal få 
ny journal og bedre innsikt i egen journal

o Over 40 000 helsemedarbeidere får nytt arbeidsverktøy gjennom 
Helseplattformen



Kundene i anskaffelsen 
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Status Trondheim kommune og 
Helseplattformen

o Økt ressursbruk fra TK inn i HP
• Programdirektør Klara Borgen

• Ass. Programdirektør Ingar Sandvik

• Medisinsk fagsjef Marte Walstad

• Innføringsansvarlig Ola Skorstad

o Målsetting om beslutning om utløsning av opsjon før 
sommerferien

o Viktige aktiviteter fremover:
• Dialogrunde 2

• Gjennomføre referansebesøk Europa og erfaringsreise USA

• Planfase drift og forvaltning

• Nasjonale avklaringer

• Forhandlinger kostnadsfordeling

• Bærekraftsanalyse kommuner og fastleger



2: Helseplattformen 
hvor står vi nasjonalt i fht
”En pasient En Journal”



Veikartet for En innbygger - en journal



Parallelle prosesser :
Økonomi avklaringer og forhandlinger 
Driftsplattform utredning
Forberedelse til innføring 



Økonomi avklaringer

• Samtaler med HOD/KMD som samarbeider om løsninger
– Svart ut 2 notater

– Gjennomført  flere møter og svart ut  spørsmål både for fastlegene og 
opsjonskommunene

• Regjeringskonferansen i mai



Forhandlingsutvalg
Felleskostnader med anskaffelsen og driftsplattform

o Trondheim kommune
• Helge Garåsen ( kom dir HV) (forhand. leder)

• Olaf Løberg ( kom. dir finans og økonomi)

• Berit Solseth ( kommuneadvokat)

• Snorre Glørstad ( Rådmann Ørland k/Samarbeidsrådet)

o Helse Midt Norge 
• Daniel Haga (leder) 

• Henrik Sandbu

• Dordi Flormælen

• Anne-Marie Barane

Intensjon om å være ferdig til 15.mai 



Utredning driftsmodell 

Teknisk drift og forvaltning

o Drift av anskaffet løsning

o Drift av evt. tilleggs-systemer (IAM/ESB?)

o Ivaretagelse av tekniske grensesnitt (f.eks. 
mot nasjonale systemer og øvrige 
systemer hos brukerorg.)

o Ivareta/drift av infrastruktur

o Plattformtjenester

o Sikkerhet og risikohåndtering

Overordnet/ledelse og forvaltning
o Styring, ledelse og administrasjon
o Helhetlig tjenesteforvaltning
o Investeringer/økonomi
o Avtaleforvaltning mot leverandør
o Koordinering av videreutvikling av 

løsningen
o Avtaleforvaltning og koordinering av 

kunder/innrullering av nye kunder
o Brukerstøtte – kontaktflate mot 

leverandør

Klinisk forvaltning og koordinering

o Koordinering/forvaltning av kunnskap, standardiserte prosesser/prosedyrer m.v.., herunder 
konfigurering/grensesnitt mot leverandører for konfigurering/rekonfigurering. NB: Dette 
omfatter ikke vurderinger, beslutninger og prioriteringer knyttet til forløp og hvilken 
funksjonalitet som er viktigst å få på plass 

o Koordinering mot nasjonale standardiseringsorganer/myndigheter (HOD, DEH, H-dir m.fl.)

o Brukerstøtte/prosess-støtte utvikling og oppdatering av prosesser m.v.



Konseptuell skisse struktur/organisering

o Den konseptuelle skissen illustrerer noen 
hovedspørsmål som må belyses:

• Forholdet mellom forvaltning og drift?

• Flere enheter/organisasjoner? – hva skal 
ligge i/utføres i de ulike enhetene?

• Forholdet til eierorganisasjonenes IT 
enheter?

• Hvem skal være styre/eie enhetene?

• Grensesnitt til nasjonal prosess for 
nasjonal driftsleverandør

• Organisasjonsform på felles enheter?

• Eierforhold, kapitalbehov og 
styringsmodeller?

• Serviceavtaler

• Annet

Trondheim kommune Helse Midt-Norge

NewFo – felles 
forvaltningsenhet

Driftsleverandør 
Helseplattformen

• Egen?
• Leietjeneste?

Hemit
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Standardisering av pasientforløp

Rapport forprosjekt standardisering fs 2/3 2018



Opsjonskommunenes rolle fremover ?



Innføringsprosjekt

o Forberedelse til innføring
o Arbeidsstrømmer i gangsatt

• Prosjektdirektiv

• Prosjektleder ansettes

• Sentralt innføringsprosjekt for koordinering av oppgaver

• Standardisering av pasientforløp

• Teknisk etablering

• Integrasjonsdatabase

• Tilgangsløsning

Fastleger

Opsjonskommuner



Typiske aktiviteter i innføringsprosjektet

Det er noen aktiviteter i innføringsprosjektet som vil innebære 
involvering av aktører tidlig i prosessen og frem til kontrakt skrives
Dette gjelder både Trondheim kommune og opsjonskommuner. 

Eksempler på innføringsaktiviteter som krever involvering og forankring:

o Kartlegging og beskrivelse av arbeidsprosesser

o Detaljplanlegging og kartlegging av nødvendige ressurser for 
medvirkning i konfigurering

o Konfigurering av hensiktsmessige arbeidsflater

o Opplæring og plan for gevinstrealisering

o Integrering, konvertering, test og akseptanse

o Go-live aktiviteter



Forslag til involvering av opsjonskommuner

o Ta utgangspunkt i eksisterende kommunesamarbeid:
• Møre og Romsdal:

• Syvstjerna, E-kommune Sunnmøre, Storfjordsamarbeidet, ROR, Orkidé

• Trøndelag:
• Værnesregionen, Innherred samkommune, Inn-Trøndelag, Indre Namdal, Midtre 

Namdal, Ytre Namdal, SiO, Fosen IKS, Trondheims-området, Fjellregionen

o Det pekes ut representanter fra disse miljøene som blir 
nærmere involvert fremover

o Involvering av regionalt fagråd for digital samhandling + 
KomUt – koordinatorer, KS helseledernettverk



● Alt arbeidet gjøres tilgjengelig for alle
● Utvalgte kommuner involveres tettere
● Alle kommuner holdes orientert på eksisterende møtesteder
● Regionalt fagråd digital samhandling bidrar


