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Utkast til tjenesteavtale styregodkjent 
Tjenesteavtalen for kommunene ble godkjent av styret i Helseplattformen 28. februar, 
og ble samme dag oversendt kommunene som er klare for å behandle tjenesteavtalen  
politisk eller administrativt. Helseplattformen vil i uke 10 gjennomgå avtalen med kommunene 
som planlegger påkobling høsten 2022 og våren 2023. Øvrige kommuner får tilbud om en  
gjennomgang av avtalen på fire tidspunkt i mars/april, nærmere info om dette sendes direkte.  
Les mer om tjenesteavtalen  
Les mer om økt fleksibilitet for å innføre Helseplattformen

Midtnorske fastleger 
Et eget team har til nå besøkt 65 fastlegekontor i regionen for å informere om fastlegeløsningen  
i Helseplattformen. Turneen fortsetter utover året. Teamet som reiser består av leger som  
presenterer løsningen og viser demovideoer. Helseplattformen blir tatt i bruk ved legevakta i  
Trondheim og ved Øya legesenter 30. april, samtidig med St. Olavs hospital og Trondheim kommune.
Flere kommuner har vært opptatt av at fastlegekontorene, både de kommunale og private, 
tar i bruk Helseplattformen før eller samtidig med kommunen de er lokalisert i. Styret  
i Helseplattformen sluttet seg til denne prioriteringen i sitt møte 28. februar. 
Les mer om fastlegeprosjektet i Helseplattformen her

Nye styringsverktøy for kommunene 
Med Helseplattformen vil kommunene få tilgang til et nytt styringsverktøy. Informasjonen  
kan sammenstilles med andre kommuner, og kan brukes som et viktig verktøy i forebyggende  
helsearbeid der man blant annet kan avdekke hvem som har økt helserisiko. Forbedret  
styringsinformasjon kan hjelpe kommunens ledere til å jobbe smartere, drive forbedringsarbeid, 
læring og tjenesteutvikling. 
Les mer om styringsverktøy i Helseplattformen 

Informasjonsmøtene fortsetter 
Tidligere i vinter har Helseplattformen arrangert heldags informasjonsmøter i Namsos og  
Kristiansund der vi har invitert ledere og andre fra kommunene i regionen. Hensikten er å formidle 
status og bakgrunn for prosjektet, samtidig som vi viser hvordan løsningen fungerer i praksis.  
Møtene har vært godt besøkt, og deltakerne har kommet med mange gode spørsmål og innspill.  
Neste stoppested er Orkanger 11. mars. Vi planlegger flere tilsvarende møter i andre deler av  
Midt-Norge utover våren.  

Ekstern vurdering av gevinstberegningene i Trondheim kommune
Trondheim kommune har identifisert og gjennomgått tidstyver i dagens løsning  
i helse -og omsorgstjenesten. De har også beregnet spart tid etter at helseplattformen  
er rullet ut.  
Nå har en ekstern aktør kvalitetssikret beregningene i en egen rapport.  
Les hva rapporten sier her

Svar på spørsmål som mange kommuner stiller
Helseplattformen mottar mange spørsmål fra kommunene i ulike forbindelser, og vil gjerne 
svare så godt som mulig. Nå har vi samlet mange av disse spørsmålene i et eget dokument  
som også noen kommuner har valgt å bruke som bakgrunnsmateriale eller saksgrunnlag  
i forbindelse med behandling av Helseplattformen i kommunestyret.  
Les dokumentet her
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