
Status på arbeidet med anskaffelse av et nytt felles  
pasientjournalsystem i helse Midt-Norge 

Tor Erling Evjen – prosjektleder kommune 

KomUt – samling i Møre og Romsdal 

1. mars 2016 



Hva er Helseplattformen? 

o Helseplattformen er et samarbeidsprosjekt mellom Helse-
Midt RHF og et utvalg kommuner om å gå til anskaffelse av et 
felles pasientjournalsystem, inkl. fastlegene. 

Sykehusene MÅ bytte nåværende system, de er de eneste gjenværende brukerne i verden, noe som 

betyr at det er full brems på utvikling, noe som igjen gjøre det dårlig og potensielt dyrt, samt at 

kompetansen fra leverandørsiden gradvis forvitrer. 

Samtidig har styret i Helse-Midt RHF gjort vedtak på at i arbeidet med anskaffelse av nytt 

pasientjournalsystem må det jobbes med at kommuner og fastleger blir med i en felles anskaffelse. 

Vinter, vår og på seinsommeren 2015 jobbet en gruppe mennesker fra RHFet, St. Olav, noen 

kommuner samt KS, frem et utkast til avtale som skulle regulere et slikt samarbeid. 

 



Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling,  

bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og  
dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine  

oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. 

 



Hvordan ser fremtidens helsevesen ut? 

Hva med det vi selv måler og 
deler?  
 
…hvordan, hvor og hvor lenge vi trener 
…hva vi spiser, hvor og hvordan vi sover 
…allergier, medikamenter, symptomer 
 

o Du vil sannsynligvis ha din 
egen helsestasjon på mobilen 

 
o Kan og skal ny journal 

kunne samhandle med 
dette? 

 



Ambisjon og mål 

o Felles helsejournalløsning i Midt-Norge 
- mål om at alle kommuner inkluderes 
- dekker 95% av alle pasientforløp 

 

o Fellesløsningen i Midt-Norge som  
plattform for nasjonal kommuneløsning 

Helse Møre og Romsdal HF 
St. Olavs Hospital HF 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Sykehusapotekene HF 
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+ 86 kommuner  
i Midt-Norge 

Regional helseløsning 



Samarbeidsavtalen. 

Den gir kommunene stor påvirkning i kravspekk. 
Vi har rekruttert ansatte fra kommuner på heltid i programmet. 

Vi rekrutterer deltakere til workshops fra deltakerkommuner. 

 

HMN RHF dekker alle programkostnader knyttet til etablering 

og drift av programorganisasjonen 
Dette gjelder både frikjøp av kommunalt ansatte på heltid samt til de som blir benyttet til 

workshops. 

 



Samarbeidsavtalen forts. 

Nasjonal forankring er et viktig tema! 
Programmet må selvsagt forholde seg til sentrale myndigheter. 

Det kan se ut som om dette programmet er på kollisjonskurs med anbefalingen fra styringsgruppen for «Én 

innbygger – én journal», som antyder at en felles løsning for alle kommunene i Norge kan være en fornuftig 

måte å starte med. Her anbefales ikke ett konsept, men peker nå på målbilde og utviklingsretning. 

Vi i programmet er av den oppfatning at vårt prosjekt uansett vil gi svært tiltrengt kompetanse og erfaring 

som kan brukes videre i et nasjonalt løp, uavhengig av hva den endelige beslutningen blir. 

Det foreligger ingen avklaring på nåværende tidspunkt, men det pågår møter og samtaler i ulike fora på 

høyeste nivå, både politisk og administrativt. 

 

Det er opprettet et eget programstyre 
Øverste organ i selve programmet, men som rapporter til styret i HMN RHF 

RHF HMN, HFene og kommunene er likestilte 

 



Styringsmodell og programorganisering 

Styret i HMN RHF

Programstyret

Programdirektør

Programleder

Programkontor
• Programstyring
• Programøkonomi
• HR
• Merkantilt
• Kost/nytte
• Ressurspool

Prosjekter i programmet

Anskaffelsesprosjektet Innføringsprosjektet Realiseringsprosjektet

Ass. Programdirektør

Ass. Programleder

Kommunikasjonssjef

Faglig referansegruppe

Adm direktør HMN RHF

Ekstern kvalitetssikrer
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Programstyret: 

o Leder Nils Kvernmo  Adm. direktør, St.Olavs Hospital HF 

o Medlem Espen Remme Adm. direktør, Helse Møre og Romsdal HF 

o Medlem Arne Flaat Adm. direktør, Helse Nord-Trøndelag HF 

o Medlem Helge Garåsen Kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune 

o Medlem Berit Wiklund Driftssjef, Fosen Helse IKS 

o Medlem Kjell Fosse Stjørdal/Værnesregionen 

o Medlem Atle Betten Rådgiver, IKT Orkidé 

o Medlem Britt Rakvåg Roald Daglig leder, ROR (Romsdal regionråd), 

o Medlem Daniel Haga Samhandlingsdirektør, Helse Midt-Norge RHF 

o Medlem Anne-Marie Barane Økonomidirektør, Helse Midt-Norge RHF 

o Medlem Kjell Åsmund Salvesen Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 

o Medlem Snorre Ness Leder, Regionalt brukerutvalg i HMN RHF 

o Medlem Lindy Jarosch-Von Schweder Representant for tillitsvalgte i Helse Midt-Norge 

o Medlem Bjarne Storset Representant for tillitsvalgte i kommunene 

o Vara Inger Lise Kaldhol  Kommuneoverlege i Hareid og Ulstein kommune 

o Vara Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege Stjørdal kommune 

o Vara Trude Wikdahl Melhus kommune 

o Observatør Paul Gundersen Leder, Hemit 



Helseplattform under bygging 



Leverandør-
demonstrasjoner 

Tre workshopserier med betydelig klinisk/faglig 
involvering 

• Brukerscenario 
repeteres 

• Ideene fra forrige møte 
gjennomgås og 
adresseres til riktig 
område i 
kravspesifikasjonen 

• Nye behov 
dokumenteres 

 

 

• Brukerscenario 
presenteres 

• Behov for informasjon 
og dataverktøy i  
brukerscenario 
formuleres 

• Gevinstområder 
identifiseres 

• Andre verktøybehov 
dokumenteres 

• Brukerscenario 
repeteres 

• Bearbeidede behov og 
krav fra forrige møte 
adresseres og 
kvalitetssikres 

 

Uke 4 -5 Uke 9 -10 Uke 14 -15 

Ca. 340 deltakere Ca. 250 deltakere Ca. 250 deltakere 
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Arbeid med kravspesifikasjonen 

 

Inspirasjon under arbeidet: 
Onsdag 27. januar og 3. februar presenterte i alt 11 leverandører sine eksisterende løsninger til 

deltakerne i workshoppene, over 220 tilhørere meldte seg på hver av disse dagene. Dette inspirerte 

oss til å tenke nytt og heve oss over dagens problematikk 

 

 



 

1. Utvikle helsetjenesten som ny teknologi skal understøtte 

2. Utvikle organisasjoner som kan ta i mot og utnytte ny teknologi 

3. Bli i stand til å ta ut gevinster i form av kvalitet og effektivitet 

Dette må helsetjenesten håndtere 

1/7-15 
2018 2019 2020 

Anskaffelse     Kjøp Oppsett Innføring 

Programorganisasjonen håndterer selve anskaffelsen 



Fullmakt 

Mange kommuner har ikke fått tilbud om å skrive under 

samarbeidsavtalen. 
Det ble tidlig vurdert at det ikke var praktisk mulig eller ønskelig at 85 kommuner skulle skrive under 

på en samarbeidsavtale, noen kommuner skulle bidra på vegne av alle. 

Samtidig er det et viktig poeng at disse kommunene skal få en mulighet til å kunne ta del i den nye 

felles pasientjournalen den dagen dette er aktuelt. 

For disse er det laget en Fullmakt som ble sendt ut til alle rådmennene i Midt-Norge i slutten av uke 

4. Denne ble det purret på torsdag 25.2 

Fullmakten gir kommunene mulighet til å kjøpe seg inn i løsningen «Helseplattformen» i etterkant av 

at den er innført, uten å måtte gå ut i et offentlig anbud. Samtidig forplikter ikke dette kommunen på 

noen som helst måte, den vil fortsatt stå fritt til selv å velge fremgangsmåte når den tid kommer. 

Fristen er satt til 1. mars! 

 



Status pr. 1. mars for M&R: 

17 kommuner har skrevet under samarbeidsavtalen. 

11 kommuner har skrevet under fullmakten. 

8 kommuner gjenstår i Møre og Romsdal: 

Giske, Haram, Norddal, Sande, Stordal, Stranda, Vestnes, Ørstad. 

 

Totalt har 69 av 85 kommuner i Midt-Norge skrevet under 

samarbeidsavtalen/fullmakten. 



Dersom vi lykkes med dette.. 

o Vil de kommuner og fastleger som kobler seg på i etterkant 
kjøpte seg inn i et helthetlig konsept, det vil si at man ikke 
«bare» tilslutter seg et felles pasientjournalsystem, men i 
tillegg aksepterer å innføre medfølgende felles pasientforløp, 
rutiner og prosedyrer. Med andre ord vil kommunene, 
sykehusene og fastlegene etter hvert fremstå som én samlet 
helsetjeneste for innbyggerne i Midt-Norge. 



Takk for oppmerksomheten!  

 

 

 

Spørsmål? 
 

 


