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IPR Trøndelag sørvest – Lakseregionen – bekymringsmelding til Helseplattformen omkring 

fastlegenes rolle og økonomiske implikasjoner for kommunene 

Dersom ikke fastlegene vil ikke blir med vil målsetningen med helseplattformen ikke nås. Regionrådet 

ber Helseplattformen AS om å få på plass avtaler med fastlegene.   

IPR Trøndelag sørvest  forventer at kostnadene for den enkelte kommunes deltakelse blir definert og 

kjent for kommunene så snart som mulig 

For å lykkes med det nasjonale målbildet er det avgjørende at alle aktører blir med.  

Kommunene har blitt presentert en kostnadsmodell som gir en indikasjon på hva kostnadene rundt 

investering og drift av Helseplattformen vil bli for den enkelte kommune. En tilsvarende modell 

finnes ikke for private aktører. Pris og funksjonalitet er avgjørende før fastlegene tar sin beslutning 

om Helseplattformen. I dag er det en bekymring om private fastleger ikke vil prioritere å ta i bruk 

Helseplattformen. Uten at alle aktører tar i bruk den nye EPJ-løsningen vil gevinsten med «én 

innbygger – én journal», utebli. 

I dag ligger helseopplysningene til innbyggerne i Norge spredt i ulike journaler hos ulike 

virksomheter, slik at helsepersonell bruker mye tid på å lete frem informasjonen om pasienten fra 

andre aktører i helsetjenesten. I tillegg til at dette tar mye ekstra tid, øker det faren for at det kan 

skje feil-behandlinger og pasientskader hvis helsepersonell ikke har tilgang på oppdatert og korrekt 

informasjon om pasienten de behandler. Dagens løsning gir ikke en effektiv samhandling mellom 

kommunen, fastlegen og sykehuset.  

Fageksperter fra sykehus og kommuner har sammen med leverandøren Epic om å lage den nye 

løsningen. Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Bindal i Nordland, har 

opsjonsavtale med Helseplattformen, og flere kommuner har nå vedtatt å løse ut opsjon. I Trøndelag 

sørvest – Lakseregionen har hittil 7 av våre 8 kommuner vedtatt opsjonsutløsing.  

De første som tar i bruk løsningen er St Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor 

våren 2022, før videre utrulling vil skje puljevis frem til andre halvdel av 2024.  

Regionens største utviklingsprosjekt vil binde sammen helsetjenestene i Midt-Norge på en ny måte 

og vil bidra til å realisere målbildet om Én innbygger – én journal».  

Regionrådet i Trøndelag sørvest – Lakseregionen ber om at  Helseplattformen AS de snarlig får på 

plass avtaler med fastlegene i regionen. 



Regionrådet i Trøndelag sørvest – Lakseregion foreslår at alle kommunene i Midt-Norge støtter KS i 

arbeidet for at en økt andel av kostnadene til Helseplattformen finansieres over bevilgninger på 

statsbudsjettet.  IPR Trøndelag sørvest  forventer at kostnadene for den enkelte kommunes 

deltakelse blir definert og kjent for kommunene så snart som mulig 

 

Kopi: Kommunene i Trøndelag sørvest, lakseregionen, KS , Statsforvalteren  
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