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o For å gi god helsehjelp, 
må helsepersonell ha tilgang til nødvendig 
informasjon

o I dag lagres dette i ulike systemer 
– på helsestasjon, hos fastlege eller på sykehuset

o Helseplattformen lager felles journalsystem for 
hele helsetjenesten 
og en pasientportal for alle i Midt-Norge

Felles pasientjournal for hele Midt-Norge fra 2022



o Nasjonalt målbilde: Én innbygger - én journal

o Norges største helsetjenesteinnovasjonsprosjekt

o Helsepersonell og brukere fra hele Midt-Norge
samarbeider om å sette opp løsningen

o Løsningen skal gi støtte til dokumentasjon, arbeidsprosesser og 
pasientadministrasjon

o St. Olavs hospital og Trondheim kommune først ut: vår 2022

Hva er Helseplattformen?



Én journal – én plattform i Midt-Norge

3 HELSEFORETAK 65

KOMMUNER

ca. 170 

FASTLEGEKONTOR

Ca. 140 

AVTALESPES. 

Ca. 340 

AVTALEFYS

ANDRE AKTØRER

FELLES 

INNFØRINGS-

PROSJEKT



30 kommuner per 01. oktober 2021 / 8 kommuner planlegger
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For tidlige å indikere

Holtålen

Bekreftet av kommunedirektør/kommunalsjef helse
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9 100*

Antall sluttbrukere (ca.): 
4 300*

Orkland Rennebu

Heim Skaun

Frøya Hitra

Oppdal
Midtre 
Gauldal

Os

Ålesund Fjord

Rindal Sula

Sykkylven Giske

Stranda

*Antall helsearbeidere ekskludert midlertidige (estimat)
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Antall sluttbrukere (ca.): 
20 000*



Det nasjonale veikartet – Én innbygger, én journal

• Midt-Norge blir første region som binder sammen sykehus, kommune og fastlege
• Løsningene vil kunne «snakke sammen»



o Grunnlagt av Judy Faulkner i 
Wisconsin i 1979

o 9 800 ansatte

o 230 millioner har sin journal i EPIC

o Mayo Clinic, Kaiser Permanente og 
Hopkins Medicine

o Europakontor i Nederland

o Flere europeiske sykehus

o Sunnhedsplattformen (Danmark) 
og Apotti (Finland)

EPIC system



Inneliggende

Poliklinikk og fastlege

Folkehelse og 
analyseverktøy 

Virksomhetsstyring
Pasientportal

Interoperabilitet

Mobile enheter

Kommunehelsetjeneste
Psykisk helsevern

Telemedisin

Forskning og 
utdanning

Spesialområder



Alle i Midt-Norge får tilgang til innbyggerportalen HelsaMi

o Enklere kommunikasjon 
med helsetjenesten

o Tilgang til kunnskapsstøtte 
og beslutningsstøtte for 
pasienter

o Universell utforming

o Brukerpanel er med i 
arbeidet med oppsett



Beslutninger

Fagteam Helse Fagteam
Data 

Fagteam
IKT

Felles beslutningsgruppe

Eiermøte

Intern styringsgruppe
Trondheim
kommune

SDS 
Helse Midt-Norge RHF

 Beslutninger om arbeidsflyt og 
oppsett i løsning tas av de som 
skal bruke den

 Over 400 fageksperter involvert

 Oppgaveoverføring krever 
samarbeid og enighet mellom 
involverte parter

 Vi bidrar aktivt til gode 
beslutninger og står ved de valg 
vi har tatt

Faglig beslutningsstruktur
Felles ansvar for suksess

../SitePages/Fagteam Helse.aspx
../SitePages/Fagteam Data.aspx
../SitePages/Fagteam IKT.aspx
../SitePages/Felles beslutningsgruppe.aspx


Spesifikasjon
Bygging av 

løsning
Testfase Opplæring

Utrulling og 
«go-live»

Justeringer 
og nye 

innføringer 

o Arbeidsprosesser bygd inn i løsningen

o Testfase godt i gang

o Teknisk plattform er oppe og stabil

o Lab-systemet har vært i drift siden mars 2020

o Arbeid pågår med integrasjoner – ca 80 er på plass

o Omfattende forberedelser i alle sykehusene + Trondheim kommune

o Felles strategi for opplæring – materiell i produksjon

o Opplæringsmateriell i produksjon

o Fremtidig organisasjon for drift og forvaltning etableres

Overordnet status i prosjektet



o 53 ende til ende test-scenarier gjennomført og godkjent

o >25% av rapporter testet og godkjent

o Spesifisert og utviklet funksjonalitet for norske forhold
• løsning for e-resept for alle aktører

• Felles medisinliste

• Felles digital svangerskapsjournal

• Kommunal saksbehandling

• Integrasjoner mot NAV 

o 500 arbeidsflyter bygd inn 34 uker før «go-live»

o Opplæringsmateriell 90% ferdig  (opplæring starter om 21 uker)

o 29 kommuner har vedtatt å bli med videre –
alle som har behandlet spørsmålet

o 5000- 6000 arbeidstimer på Pasientplaner

På tross av pandemi har vi oppnådd mye



Pasientplaner



o samlet oversikt over sannsynlige sykepleiediagnoser, mål, sykepleietiltak med forordninger for en gruppe pasienter 
med felles symptombilde/ fenomen

o grunnstruktur i klinisk sykepleiedokumentasjon i pasientjournalen 

o et hjelpemiddel for å kvalitetssikre sykepleien / forenkle dokumentasjonsarbeidet

o gjenspeiler sykepleieprosessen 
 Problemløsende metode 
 Kunnskapsbasert

 Pasientplan
 Skreddersøm pasientens egen plan utformes med elementer fra den pre formulerte listen i relevante pasientplaner
 Problem, Mål, Tiltak og Evaluering

o benyttes av sykepleie og terapeuter og ernæringsterapeuter i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste

o til «Go Live» av 80 veiledenede planer (40 spesialist + 40 kommune)

Hva er en Veiledende plan og en Pasientplan?



Sammenheng mellom veiledende planer, begrepsliste og 
pasientplaner

Veiledende plan for 
spesialist- og kommune 

helsetjenesten (sykepleie, 
ergoterapeut, fysioterapeut, 

tverrfaglige

Nasjonale og lokale planer

Pasientplan, den individuelle, 
skreddersøm pasientens egen 
plan utformes med 
elementer fra den pre 
formulerte listen i relevante 
pasientplaner

Problem, Mål,
Tiltak og Evaluering

BegrepslisteBegrepsliste Begrepsliste

Veiledende 
plan

Begreper

Pasientplan

SNOMED CT

Terminologien SNOMED CT skal oversettes i henhold til nasjonale 
retningslinjer og metode utarbeidet av Direktoratet for eHelse

Terminologien skal være presis, konsistent og være gjenkjennelig



Veiledende planer i spesialisthelsetjenesten

o Veiledende planer for 
spesialisthelsetjenesten 
utviklet i samarbeid 
mellom Nasjonalt fag-
nettverket for ICNP, 
Direktorat for e- helse 
(eHelse) og Norsk 
sykepleier forbund (NSF)

o Noe lokalt innhold, bygger 
på ICNP (barn/psykiatri)

Somatikk

•Ernæringssvikt -
underernæring

•Hjerneslag- akutt

•Smerte kronisk

•Smerte akutt

•Diare

•Hjerneslag-rehabilitering

• Sepsis - akutt

•Gastrointestinal (GI) 
blødning

•Erysipelas

•Crohn/Ulcerøs colitt

•Dyp venetrombose(DVT)

•Fatigue

•Hjerteinfarkt

•KOLS

•Nyresvikt

•Pneumoni

•Sirkulasjonssvikt

•Stomi-pre-og postoperativ

•Urinveisinfeksjon (UVI)

•Operasjonspasienten

•Smitte-isolasjon

•Voksen generell

Felles somatikk/ psykiatri

•Fall- forebygge

•Kvalme

•Diabetes

•Søvnforstyrrelser

•Trykksår

•Angst

•Selvmord-risiko for

•Forvirring-akutt

Psykiatri

•Psykose

•Rus

•Risiko for vold

•Depressivt stemningsleie

•Forhøyet stemningsleie

•Spiseforstyrrelser

•Problem med 
emosjonsregulering

Barn

•Barn- generell

•Nyfødt- intensiv

•Barn- psykososialt



o Utvikles med bakgrunn i 
Helhetlige Pasientforløp (HPV) og 
Veiledende planer for 
kommunehelsetjenesten utviklet 
av Utviklingssentre for sykehjem 
og hjemmetjenester

o Benyttes på Sykehjem, Helsehus 
og i Hjemmetjenesten

o I Hjemmetjenesten vil tiltakene i 
pasientplanen utgjøre grunnlaget 
for arbeidslisten

Veiledende planer i kommunehelsetjenesten

Generelle

•Ernæring og væske

•Eliminasjon

•Personlig hygiene

•Søvn og hvile
•Legemiddelhåndtering og 
prøvetaking

Avansert medisinsk 
behandling

Sirkulasjon og respirasjon

•Hud og vev
•Mobilitet, forflytning og fall
•Hus og hjem
•Nevrologi (sykepleie)
Kognisjon (sykepleie) 
Infeksjonsrisiko
•Smerte
•Nevrologi (sykepleie)
•En geriatriske pasienten
•Seksuell helse

•Oppfølging i terminal fase

•Ernæring og væske

•Eliminasjon

•Personlig hygiene

•Søvn og hvile
•Legemiddelhåndtering og 
prøvetaking

Avansert medisinsk 
behandling

Sirkulasjon og respirasjon

•Hud og vev
•Mobilitet, forflytning og fall
•Hus og hjem
•Nevrologi (sykepleie)
Kognisjon (sykepleie) 
Infeksjonsrisiko
•Smerte
•Nevrologi (sykepleie)
•En geriatriske pasienten
•Seksuell helse

•Oppfølging i terminal fase

Felles

•Atferd som utfordrer

•Kommunikasjon

•Livssyn og verdier

•Psykisk helse

•Syn og hørsel

•Atferd som utfordrer

•Kommunikasjon

•Livssyn og verdier

•Psykisk helse

•Syn og hørsel

Terapier Fysio-ergo-rehab

•Aktivitet og deltakelse

•Tverrfaglig rehabilitering

•Spedbarnsasymmetri 
(fysio)

•Lungefysioterapi (fysio)

•Ortopedi (fysio)

•Nevrologi fysioterapi

•Ergoterapi- aktivitet og 
deltagelse

•Ergoterapi-helse og 
kroppsfunksjoner

•Logopedi (logoped)

•Fysioterapi voksen/eldre

•Fysioterapi barn/unge

•Aktivitet og deltakelse

•Tverrfaglig rehabilitering

•Spedbarnsasymmetri 
(fysio)

•Lungefysioterapi (fysio)

•Ortopedi (fysio)

•Nevrologi fysioterapi

•Ergoterapi- aktivitet og 
deltagelse

•Ergoterapi-helse og 
kroppsfunksjoner

•Logopedi (logoped)

•Fysioterapi voksen/eldre

•Fysioterapi barn/unge

P.helse-BOA-Hab

•Nettverk og sosiale 
ferdigheter (hab, p. helse)

•Selvbestemmelse og 
egenmestring (hab, p. 
helse)

•Økonomi (Boa, p.helse)

•Boveiledning og boevne 
(hab, p.helse)

•Aktivitet deltagelse og 
arbeid (hab, p.helse)

•Tverrfaglig vurdering og 
hverdagsmestring

•Ergoterapi generell

•Nettverk og sosiale 
ferdigheter (hab, p. helse)

•Selvbestemmelse og 
egenmestring (hab, p. 
helse)

•Økonomi (Boa, p.helse)

•Boveiledning og boevne 
(hab, p.helse)

•Aktivitet deltagelse og 
arbeid (hab, p.helse)

•Tverrfaglig vurdering og 
hverdagsmestring

•Ergoterapi generell



o 9 felles planer innenfor psykiatri 
og rus

o Utarbeidet av fageksperter fra 
kommune- og 
spesialisthelsetjenesten

o Psykose
• Nasjonal Veiledende plan 

Felles Veilednde planer kommune og spesialist

Felles psykiatri og rus

•Angst

•Depressivt stemningsleie

• Forhøyet stemningsleie

•Problemer med 
emosjonsregulering

•Psykose

•Risiko for vold

•Rus

• Selvmord - risiko for

• Spiseforstyrrelser

•Angst

•Depressivt stemningsleie

• Forhøyet stemningsleie

•Problemer med 
emosjonsregulering

•Psykose

•Risiko for vold

•Rus

• Selvmord - risiko for

• Spiseforstyrrelser



1
• Utkast ferdig (nasjonal VP eller lokal VP utarbeidet av fageksperter)• Utkast ferdig (nasjonal VP eller lokal VP utarbeidet av fageksperter)

2 • Utkast vurderes av fageksperter sammen med Helseplattformen og eHelse• Utkast vurderes av fageksperter sammen med Helseplattformen og eHelse

3
• eHelse hjelper til med å finne korrekt ICNP/ SNOMED CT-begrep og gir innspill på oppsett• eHelse hjelper til med å finne korrekt ICNP/ SNOMED CT-begrep og gir innspill på oppsett

4 • Fageksperter vurderer/ verifiserer terminologi og innspill• Fageksperter vurderer/ verifiserer terminologi og innspill

5 • eHelse oppdaterer og legger planen inn i masterdokument• eHelse oppdaterer og legger planen inn i masterdokument

6 • Planen importeres inn i løsningen • Planen importeres inn i løsningen 

7 • Fageksperter legger til evt flytskjemarader, hyppighet, beskrivelser, fagdisipliner• Fageksperter legger til evt flytskjemarader, hyppighet, beskrivelser, fagdisipliner

8 • Flytskjemarader, hyppighet, beskrivelser og fagdisipliner oppdateres i løsningen • Flytskjemarader, hyppighet, beskrivelser og fagdisipliner oppdateres i løsningen 

9
• Fageksperter kvalitetssikrer og godkjenner planen• Fageksperter kvalitetssikrer og godkjenner planen

Prosess Pasientplaner 



Prosess standardisering av observasjoner (flytskjema) 

Utgangspunkt i 
Foundation/ Behov i 

organisasjonene

Fagekspertene 
innhentet innspill fra 

kollegaer 

Vurdering ut fra 
kriterier hva som skal 

standardiseres 

Direktorat for e-
Helse mapper til 

SNOMED 

Klinisk validering
av Snomed map

SNOMED CT 
begrep lastes 
opp i løsning 



• Alle data om pasienten på ett sted

• Informasjon legges inn bare én gang

• Tilgang til oppdatert informasjon i sann tid

• Arbeidsflater tilpasset rolle og arbeidsoppgaver

• Støtte i arbeidsprosesser 

• Helhetlig og koordinert behandling

• Redusert risiko for å gjøre feil

• Ansvaret for tiltakene/delbehandlinger blir tydeligere for alle.

• Felles språk bidrar til felles forståelse

• Mobile enheter for å dokumentere og slå opp 

informasjon fortløpende

Hva vil Helseplattformen gi sykepleieren?



o Aktiv deltagelse i behandlingen

o Bedre oppfølging av initiert behandling

o Større grad av medvirkning i behandlingsopplegg

o En mer sammenhengende helsetjeneste 

o Bedre kontakt med helsetjenesten gjennom portalen HelsaMi
• Booke og endre time

• Tilgang til informasjon og kunnskap

o Bedre innsyn i egen journal
• Oversikt over tidligere og planlagt behandling

• Oppdatert medisinliste

• Innsynslogg

• Be om skjerming

Hva vil Helseplattformen gi pasienten?



o 80 veiledende planer er utarbeidet i samarbeid 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten  
• sterk klinisk involvering 
• produktet er «ferskt», strukturert med felles terminologi og 

man vil raskt få unik erfaring fra bruk

o Struktur og standardisering basert på felles språk
o Kan gjenbrukes helt eller delvis basert på muligheter 

i verktøy som benyttes og ønskes standardisert
o De kan benyttes som utgangspunkt for standard på 

planer som skal utvikles videre i arbeidet med 
digitale behandlingsplaner

o Gjenbruksverdien er stor. Planer for 
gjenbruk i andre regioner: jo raskere -jo 
bedre 

Helseplattformens gjenbruksverdier



o Termene (ICNP/Snomed) i planene blir
forvaltet av E- helsedirektoratet

o Arbeid med forvaltningen av det faglige
innholdet pågår
• Dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om 

forvaltning av det faglige innholdet
• spesialist
• Kommune

o Lokal forvaltning i Helseplattformen for 
regionen?
• spesialist
• Kommune

o Hvordan gjøres dette i Danmark?

Forvaltning Pasientplaner? 




